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Velha roupa colorida 

 

Você não sente, não vê 

Mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo 

Que uma nova mudança em breve vai acontecer 

O que há algum tempo era novo, jovem 

Hoje é antigo 

E precisamos todos rejuvenescer 

 

Nunca mais teu pai falou: She's leaving home 

E meteu o pé na estrada like a Rolling Stone 

Nunca mais você buscou sua menina 

Para correr no seu carro, loucura, chiclete e som 

Nunca mais você saiu à rua em grupo reunido 

O dedo em V, cabelo ao vento 

Amor e flor que é do cartaz 

 

No presente a mente, o corpo é diferente 

E o passado é uma roupa que não nos serve mais 

 

Você não sente, não vê 

Mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo 

Que uma nova mudança em breve vai acontecer 

O que há algum tempo era novo, jovem 

Hoje é antigo 

E precisamos todos rejuvenescer 

 

Como Poe, poeta louco americano 

Eu pergunto ao passarinho: Blackbird, o que se 

faz? 

Raven never raven never raven 

Blackbird, me responde 

Tudo já ficou pra trás 

Raven never raven never raven 



Assum-preto, me responde 

O passado nunca mais 

 

Você não sente, não vê 

Mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo 

Que uma nova mudança em breve vai acontecer 

O que há algum tempo era novo, jovem 

Hoje é antigo 

E precisamos todos rejuvenescer 

 

E precisamos rejuvenescer 

 

(Antônio Carlos Belchior)  
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RESUMO 

 

Esta pesquisa tem como objetivo analisar as relações entre a “Ilustrada” (o caderno de cultura 

do jornal Folha de S.Paulo), a MPB (Música Popular Brasileira) e o cenário musical brasileiro 

dos anos 1980. Trata-se de um estudo com foco na história da imprensa no Brasil, que faz 

interlocuções com a historiografia da música popular e com as questões relacionadas à indústria 

fonográfica do último quarto do século XX. O recorte temporal da pesquisa (1979-1985) 

abrange um momento em que a Folha implantava um projeto editorial (conhecido como Projeto 

Folha), cujas injunções afetaram a “Ilustrada”, sua redação e seus parâmetros jornalísticos. 

Paralelo a isso, a indústria fonográfica atravessava uma grave crise, seguida de um processo de 

concentração e desnacionalização, o que demandou a redefinição de suas táticas comerciais. As 

grandes gravadoras, nessa direção, buscaram, entre outras coisas, a redução de seus quadros de 

funcionários e artistas, a segmentação do mercado, a juvenilização do mundo do disco e a 

multiplicação de lançamentos internacionais ou de discos nacionais regados a referências ao 

rock e aos gêneros da música jovem internacional. Diante de um cenário hostil à renovação de 

artistas, um grupo de intérpretes e compositores de São Paulo, às fímbrias dos terrenos do 

“circuito oficial”, destacou-se ao impulsionar uma movimentação pautada na ideia de produção 

“independente”. Tratando sobre o complexo cenário musical dos anos 1980, a crítica da 

“Ilustrada” buscou ordenar a recepção e o uso que o público eventualmente faria dos materiais 

sonoros. Nesse itinerário, a sigla MPB adquiriu múltiplos significados, sendo colocada, por 

parte da “Ilustrada” e de outros setores da indústria cultural, diante de um paradoxo: ora acusada 

de estar em “crise”, uma vez que não mais correspondia às angústias e expectativas da juventude 

brasileira que vivia o ato final da ditadura militar, ora usada como uma espécie de filtro de 

organização do mercado e elemento enriquecedor das novas cenas musicais que se 

popularizavam (como o movimento dos “independentes”, o rock e a música infantil). 

Considerando que a imprensa atua como uma força ativa nos processos sociais, propomos que 

a “Ilustrada” não apenas retratou os acontecimentos que envolveram a MPB e a indústria 

fonográfica dos anos 1980, como também influiu sobre os seus rumos. 

 

Palavras-chave: História da imprensa; Ilustrada; MPB; Indústria fonográfica; Anos 1980. 
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ABSTRACT 

 

The present research aims to analyze the relations among “Ilustrada” (the culture section of 

Folha de S.Paulo newspaper), MPB (Brazilian Popular Music) and the Brazilian music scene 

of the 1980s. This study focuses on the history of press in Brazil, which intertwines with the 

historiography of popular music and the issues related to the phonographic industry in the last 

quarter of the 20th century. The time span of the research (1979-1985) encompasses a moment 

in which Folha was implementing an editorial project (known as Projeto Folha), whose 

injunctions affected “Ilustrada”, its editorial staff and journalistic parameters. Concurrently, the 

phonographic industry was facing a great crisis, accompanied by a process of concentration and 

denationalization, which demanded the redefinition of its commercial tactics. In this direction, 

major labels sought, among other goals, the reduction of their staff and artists, the segmentation 

of the market, the juvenilization of the recording industry, and the multiplication of 

international releases or national records embedded in references to rock and international youth 

music genres. In a hostile setting to the renewal of artists, a group of performers and composers 

from São Paulo, on the edge of the “official circuit”, stood out by promoting a movement based 

on the idea of “independent” production. In reference to the complex musical scenario of the 

1980s, the critics of “Ilustrada” attempted to organize the reception and the use, which with the 

public would eventually make of the sound materials. In this itinerary, the acronym MPB 

acquired multiple meanings, being placed, by “Ilustrada” and other sectors of the cultural 

industry, before a paradox: at times accused of being in “crisis”, since it was no longer 

corresponding to the anguishes and expectations of the Brazilian youth that lived through the 

final act of the military dictatorship; sometimes used as a type of filter of market organization 

and enriching element of the new musical scenes that were becoming popular (such as the 

“independent” movement, rock and children’s music). Given that the press acts as an active 

force in social processes, we propose that “Ilustrada” not only portrayed the events that involved 

MPB and the phonographic industry in the 1980s, but also influenced their course. 

 

Keywords: History of the press; Ilustrada; MPB; Phonographic industry; 1980s. 
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INTRODUÇÃO 

MPB & “crises” 

Há alguns dias, beirando meses, Gil chocou muita gente ao confessar 

que estava sem vontade de compor, desestimulado, “com fastio”, ele 

diz. Chegou a interromper as gravações, largando o disco no meio. 

Honesto, reconhecia que suas novas composições não estavam como 

desejava, pouco representavam do seu estado de ânimo. Ao invés das 

pessoas enxergarem na sua posição um ato corajoso – o artista de saco 

cheio, em crise – e discutirem a estúpida indústria cultural que exige 

um disco a cada ano, milhões de espetáculos mundo afora, o mote foi 

jogado fora. Não perceberam na sua atitude certa rebeldia contra o 

sistema industrial-cultural de produção: de nada vale mais um disco se 

a arte não existe, se é mero arremedo, esboço indefinido. “Ainda não 

estou bom” – diz, os olhos passeando nas construções paulistanas. E 

continua, humilde: “Sentia um fastio, um cansaço. Sempre tive uma 

cadência de trabalho, de muitas composições. Hoje, não. Pra gravar este 

disco foi uma dificuldade. Estava sem critérios, não via substância [...]. 

É mudar por dentro. É não confiar que você seja um produto acabado. 

Mas sim algo que pode ser modificado, sempre. Desconfiar do seu 

acabamento. É como diz Carlos Castañeda: perder a forma humana”.1 

 A reportagem da “Ilustrada”, caderno de cultura da Folha de S.Paulo, relata, entre outras 

coisas, o fastio de Gilberto Gil quando da gravação de seu disco “Um Banda Um”, trabalho 

lançado em 1982 pela gravadora WEA. O baiano, cujos acordes de tantos megatons de potência 

somaram-se à explosão tropicalista de menos de vinte anos atrás, lançava um disco que seguia 

na esteira de suas novas opções estéticas. Em “Realce” (WEA, 1979) e “Luar” (WEA, 1980), 

Gil já demonstrava o seu interesse em fazer “música para o consumo” (na era da cultura de 

massa, sabe-se lá o que é isso). Mutatis mutandis, o compositor abandonava as letras herméticas 

e as grandes elaborações musicais e recorria a materiais típicos do pop internacional e do rock 

anglo-americano; tratava-se, digamos, de músicas com linguagens mais mercantilistas do que 

em tempos de antanho. E embora estivesse nessa toada há, no mínimo, três discos, um 

coisificado Gilberto Gil queixava-se ante Miguel de Almeida, o jornalista, que, por seu turno, 

arriscava um diagnóstico: “Um Banda Um”, assim como boa parte dos trabalhos da MPB 

(Música Popular Brasileira)2 naqueles anos 1980, encontrava-se na mira de uma “estúpida” 

 
1 ALMEIDA, Miguel de. A tristeza e a rebeldia do amado Gilberto Gil, Folha de S.Paulo, 18/09/1982. Ilustrada. 

p. 29. 
2 É importante destacar que MPB (Música Popular Brasileira) e música popular brasileira são coisas diferentes. O 

termo “música popular brasileira” (com letras minúsculas) corresponde a todo um leque de manifestações musicais 

que não emerge necessariamente dentro dos ambientes e instituições oficiais. Essas manifestações, de grande 

abrangência e heterogeneidade, como aponta Ruiz, podem ser vinculadas à tradição urbana ou rural (choro, frevo, 

baião, “música folclórica”, maracatu etc.). RUIZ, Renan Branco. A Vanguarda Paulista Instrumental: jazz e música 

popular brasileira instrumental na grande São Paulo (1976-1986). Música Popular em Revista, Campinas, v. 8, 

Campinas, 2021. p. 3. Quanto à sigla MPB (nascida em meados dos anos 1960), seus usos e significados, falaremos 

mais adiante, ainda nesta introdução. 
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indústria produtora de discos, extremamente hostil à seara criativa (porque homogeneizadora 

de tendências estéticas) e à potência da produção espiritual (porque exigente de uma “produção 

em série”: um disco a cada ano, milhões de espetáculos mundo afora etc.). O desabafo de Gil e 

a intervenção crítica de Miguel de Almeida aguçaram a curiosidade deste pesquisador que 

pretende estudar a MPB nos anos 1980.  

 Em nossas experiências sensíveis com a MPB, antes da pesquisa chegar a termo, 

percebíamos que, na década de 1980, o gênero musical, entre artistas, público e mediadores 

culturais, lidava com novas posições e dilemas. De partida, era evidente que o seu já abrangente 

“estatuto” se expandia ainda mais, permitindo a incorporação dos mais variados estilos e 

movimentos musicais. O “triunfo” – na falta de melhor termo – das correntes tropicalistas 

(heterodoxas e mais abertas aos gêneros do pop e do rock) atestava esse processo. Isso nos 

levou a constatar, para ficar apenas em alguns exemplos, que, além de Gil, o intérprete de 

canções a “Palo Seco” passou a se valer de uma “parafernália” eletrônica (falamos de Belchior 

em “Paraíso”, WEA, 1982, e “Cenas do Próximo Capítulo”, Paraíso Discos, 1984), a 

soteropolitana Gal Costa, em “Baby Gal” (PolyGram, 1983), gravou com sintetizadores a 

frente, e até Gonzaguinha, o artista do porvir, compôs em ritmo de discotheque (“Lindo Lago 

do Amor”, disco “Grávido”, EMI-Odeon, 1984). Para além do salto tecnológico da indústria e 

da inevitável chegada de gêneros da música jovem internacional aos trópicos, havia uma coisa 

que nos sobressaltava: ao analisar a crítica musical daquela época, notamos que alguns trabalhos 

do rock e do pop passaram a ser denominados como trabalhos da “nova MPB”, como se a 

consagrada sigla andasse em vias de obsolescência, quer dizer, não mais correspondente com 

as angústias e expectativas da juventude de um “novo” Brasil que, após os capítulos finais do 

regime militar, supostamente emergiria.3  

 Para melhor desenredar esse novo e complexo cenário musical, lembramos de uma 

importante premissa de José Roberto Zan: “a música popular consolidou-se, ao longo do último 

século, como uma manifestação cultural intimamente ligada ao desenvolvimento da indústria 

 
3 Foi Fernando Muratori Costa que nos apresentou a discussão a respeito de uma suposta obsolescência da MPB 

nos anos 1980. Em verdade, o autor foca em como agentes da mídia (notadamente os jornalistas da revista Veja) 

representaram uma suposta letargia da MPB em face da ascensão do rock nacional na década de 1980. Analisando 

as entranhas da revista Veja, Costa atesta que parte de seus jornalistas, ao cobrir o fenômeno midiático, 

mercadológico e cultural do BRock (assim chamado por parte dos mediadores culturais), tentava consagrá-lo como 

a música dos “novos tempos”, da redemocratização, da “nova geração”. Por isso, contraditoriamente, a imprensa, 

em articulação com a indústria fonográfica, por vezes desqualificava a MPB (ao julgá-la incapaz de corresponder 

às angústias e expectativas de uma “nova” juventude), ao passo em que emprestava aos roqueiros o valor simbólico 

da sigla (ao designá-los como artistas da “nova MPB” e coisas que tais). COSTA, Fernando Muratori. Veja: a 

invenção jornalística do rock nacional nos anos 1980. In: Anais do XXIII Encontro Estadual de História da Anpuh-

SP, 2016, Assis. 
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do entretenimento”.4 As inferências de Miguel de Almeida sobre “o sistema industrial-cultural 

de produção”, da mesma maneira, nos indicaram uma incontornável rota: para entender a MPB 

nos anos 1980, seria necessário refletir sobre a indústria fonográfica e o mercado musical 

brasileiro.  

 Duas décadas antes do desabafo de Gil, em meados da década de 1960, verificamos que 

a indústria fonográfica tomou vulto e foi amplamente favorecida por medidas implementadas 

durante o governo militar. Nesse quadro, os capitalistas do disco, notadamente os ligados a 

multinacionais, atraídos pelas eventuais vantagens que um país dependente como o Brasil 

oferecia – a saber, a fuga dos tributos alfandegários, o preço da propriedade e os salários 

relativamente baixos, as matérias-primas baratas etc. –, ampliaram as suas atividades por aqui, 

e tão logo encontraram na recém-nascida MPB uma verdadeira jazida. As gravadoras 

estrangeiras Philips Phonogram (depois PolyGram), CBS, EMI, WEA e Ariola, e as nacionais 

Som Livre, Continental e Copacabana, na esteira do maciço investimento em órgãos da 

indústria cultural, num primeiro momento, deram viço às carreiras de grandes compositores e 

intérpretes da MPB – e de outros movimentos musicais, como a jovem guarda. E, assim, seriam 

atendidas as demandas de uma faixa jovem, universitária e de classe média, sequiosa por 

consumir a MPB: o aparecimento e/ou o desenvolvimento das empresas do ramo fonográfico, 

seguido de um crescente aumento da produção de LPs, encontrou um também crescente 

aumento do consumo.5 Rita Morelli, ao trazer dados da ABPD (Associação Brasileira dos 

Produtores de Discos), revela que, entre 1965 e 1972, houve um crescimento de 400% nas 

vendas do setor e, no decurso da década de 1970, as progressivas taxas de crescimento bateram, 

ano após ano, os seus próprios recordes.6 Nesse mesmo passo, tínhamos também um aumento 

na vendagem de toca-discos, televisores e rádios. A massificação do consumo de MPB tornava-

se uma realidade, ainda mais com os programas de televisão (entre estes, os famosos certames 

da TV Record e da extinta TV Excelsior) expondo a mercadoria em pleno mundo de satélites 

multinacionais. Logo, concluímos que a indústria produtora de discos assume (ou deveria 

assumir) grande importância em estudos que pretendem compreender os movimentos históricos 

 
4 ZAN, José Roberto. Música popular brasileira, indústria cultural e identidade. EccoS – Revista Científica, São 

Paulo, v. 3, n. 1, São Paulo, 2001. p. 105. 
5 DIAS, Márcia Tosta. Os donos da voz: indústria fonográfica e mundialização da cultura. São Paulo: Boitempo, 

2000; MORELLI, Rita de Cássia Lahoz. Indústria fonográfica: um estudo antropológico, Campinas: Ed. 

UNICAMP, 2009 e VICENTE, Eduardo. Música e Disco no Brasil: a trajetória da indústria nas décadas de 80 e 

90. 2002. 335 f. Tese (Doutorado em Comunicações) – ECA/USP, São Paulo, 2002. 
6 MORELLI, Rita de Cássia Lahoz. Indústria fonográfica: um estudo antropológico. Campinas: Ed. UNICAMP, 

2009. p. 86-87. 
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da MPB, dadas as injunções comerciais daquela sobre o modo de produção, divulgação e 

difusão desta. 

 Outro ponto importante sobre o ramo fonográfico: junto às gravadoras estrangeiras, 

chegavam os “enlatados” musicais (leia-se, discos importados), exclusividade dos catálogos 

das multinacionais, que, ao mesmo tempo, passavam a ser colocados aos montes nas prateleiras 

das lojas de discos e dispunham de privilégios nas programações da TV e do rádio. Para as 

gravadoras instaladas no Brasil, eram imensuráveis as vantagens econômicas de se lançar um 

disco estrangeiro: economizava-se substancialmente, pois não havia a preocupação com tantos 

encargos sociais, horas de estúdio, arte da capa, divulgação, pessoal etc. E lembremos: a 

ditadura não era somente militar, mas também empresarial, e a censura não era somente 

ideológica, mas também econômica. Queremos dizer, conforme indicam Marcia Tosta Dias e 

Rita Morelli, que os instrumentos de Estado, em conluio com os ditames dos capitalistas do 

disco, favoreceram a entrada das matrizes estrangeiras.7 Essas medidas econômicas, bem como 

a censura – aquela que se encarregava do exame de obras literárias ou artísticas, a fim de 

autorizar sua publicação, exibição ou divulgação – atravancariam o desenvolvimento da MPB. 

Sem contar os exílios e autoexílios de alguns dos “êmepebistas” que estavam sob a mira de 

baionetas.  

 O desenvolvimento da indústria fonográfica em meio ao regime militar, portanto, gerou 

estímulos para a MPB, de um lado, mas apresentou sinuosos caminhos, de outro. De todo modo, 

a sigla, durante essa contraditória conjuntura, ao longo de boa parte dos anos 1960 e 1970, 

apresentou-se como um elemento dinâmico do mercado musical, experimentando um sem-

número de novos materiais e procedimentos poético-musicais. Do ponto de vista comercial, 

parecia estar tudo bem com a MPB, não fosse a recessão econômica que se abateu sobre o Brasil 

no alvorecer da década de 1980. 

 A inflação, o desemprego e o crescente endividamento externo dos anos 1980 refletiram 

na subordinação ainda maior da economia brasileira ao imperialismo estrangeiro e no 

empobrecimento das camadas médias e baixas da sociedade brasileira. A indústria do disco, por 

conseguinte, enredou-se em uma crise sem precedentes: seu saldo fora um dramático processo 

de concentração do mercado musical, traduzido em aumento do poder de fogo das grandes 

gravadoras (principalmente estrangeiras) e pauperização das demais. Além dessa dilapidação, 

Eduardo Vicente lembra que, a fim de escapar da crise, as grandes gravadoras passaram a 

racionalizar e reestruturar suas atuações, o que teve como corolário a redução da margem de 

 
7 DIAS. Os donos da voz; MORELLI. Indústria fonográfica. 
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manobra para a criatividade e a experimentação.8 Como sequela disso, vimos as produções 

sendo cada vez mais empurradas na direção de fórmulas mercantilistas; a prevalência dos 

departamentos de marketing sobre os departamentos artísticos na concepção dos produtos; o 

corte de toda a sorte de gastos, como a diminuição das horas de estúdio, fabricação de LPs mais 

econômicos e a redução no quadro de funcionários e de artistas; um processo de segmentação 

do mercado etc. Ainda no rasto dessa reorientação tática, segundo Dias e Vicente, um dos 

objetivos da indústria era reduzir a faixa etária do público consumidor por meio da criação de 

um segmento específico para a “música jovem”.9 Como efeito, nota-se, nos anos 1980, a 

tentativa do mercado brasileiro de música “acertar o passo” com as tendências estrangeiras, a 

partir da juvenilização do mundo do disco e da multiplicação de lançamentos internacionais ou 

de discos nacionais regados a referências ao rock e aos gêneros da música pop. A MPB, diante 

de um cenário de redução de riscos, de desnacionalização do setor e de uma atuação mais 

“horizontal” das empresas do ramo – no sentido de investir no maior número de estilos possível, 

a partir da segmentação –, pela primeira vez, deixava de ser o principal produto das gravadoras. 

 Mas essa atuação mais “horizontal” não implicou um aumento nas contratações de 

intérpretes e compositores, tampouco uma renovação de artistas, ao menos em nível qualitativo. 

Como vimos, o contexto era de racionalização e de corte de gastos por parte das gravadoras. 

Por essas e outras, não foi à toa que, às fímbrias dos terrenos das grandes gravadoras, nomes 

não acolhidos pelo “circuito oficial” passaram a desenvolver, notadamente em São Paulo, uma 

movimentação musical pautada na ideia de produção “independente”. Tal movimento, 

alicerçado em selos e gravadoras “independentes”, bem como em importantes cenários 

artísticos de atuação (como o famoso Teatro Lira Paulistana), como propõe José Adriano 

Fenerick, resolveu “criativamente (e criticamente) os impasses musicais colocados em seu 

tempo”.10 Assim, Vânia Bastos, Eliete Negreiros, Tetê Espíndola, Arrigo Barnabé e Banda 

Sabor de Veneno, Itamar Assumpção e Banda Isca de Polícia, Passoca, Grupo Rumo, 

Premeditando o Breque (Premê), Língua de Trapo, afora o núcleo de instrumentistas reunidos 

nos grupos Freelarmônica, Medusa, Metalurgia, Pé Ante Pé, Divina Increnca, Grupo Um, Pau 

Brasil e tantos outros “independentes”, roubaram a cena na área musical em fins dos anos 1970 

e início dos anos 1980, não apenas pelas ricas propostas estéticas apresentadas, mas também 

 
8 VICENTE. Música e Disco no Brasil. 
9 DIAS. Os donos da voz; VICENTE, op. cit.  
10 FENERICK, José Adriano. Façanhas às próprias custas: a produção musical da vanguarda paulista (1979-

2000). São Paulo: Annablume, 2007. p. 7. 
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por conta da exemplar batalha travada pela sobrevivência artística em meio à aceleração do 

processo de concentração do capital e de desnacionalização do setor fonográfico. 

 Agora, com o “quadro pintado”, podemos retornar ao enfastiado Gil e tentar, assim, 

fazer saltar o problema desta pesquisa. Ao citar Castañeda para dizer que perdia a “forma 

humana”, o compositor baiano sintetiza a submissão do artista ao – tomando o adjetivo de 

Miguel de Almeida – “estúpido” sistema de produção da indústria fonográfica, o qual, por estar 

enrolado numa nova crise, cercava o músico brasileiro pela estreita bitola do mercado. Quer 

dizer, cooptando e padronizando a canção, afastando-a de sua fonte criativa, a indústria 

fonográfica, sob um ângulo essencialmente comercial, acabava por “enfastiar” os compositores 

da MPB, sobretudo os grandes nomes, antes acostumados a gozar de relativa liberdade de 

criação. Para resumir, a indústria fonográfica nos anos 1980 daria preferência àqueles produtos 

que lograssem a venda de centenas de milhares de cópias, obrigando boa parte dos artistas a se 

renderem às linguagens mercantilistas. Em matéria de criatividade e de ousadia estética, 

portanto, perdia a MPB. 

 Posto isso, chegamos as nossas primeiras questões: havia, de fato, uma “crise” da MPB 

nos anos 1980? Será que o estandardizado cenário musical, somado a formação de grandes 

conglomerados comunicacionais, minorava a criatividade? Como vimos, havia uma crise 

econômica – um dado objetivo – que reestruturou as formas de atuação da indústria fonográfica. 

Mas será que essa crise também comprometeu os aspectos inovadores e de criação de nosso 

cancioneiro? 

 

A imprensa como lugar de investigação 

  Ainda seguindo a premissa de Zan sobre a íntima relação entre a música popular e a 

indústria do entretenimento no século XX,11 e considerando a crescente organização da 

indústria cultural dos anos 1960 em diante, pensamos ser importante destacar, como lembra 

Marcos Napolitano, que, nas últimas décadas do século em questão, a nova indústria 

fonográfica estava mais para a exploração dos direitos do que para a manufatura do produto 

propriamente dito.12 Keith Negus, nessa direção, diz que o bem musical, quando de sua 

circulação dentro da mídia, pode gerar mais direitos do que a performance em si.13 De outro 

 
11 ZAN. “Música popular brasileira, indústria cultural e identidade”. 
12 NAPOLITANO, Marcos. História & Música: história cultural da música popular. Belo Horizonte: Autêntica, 

2005. p. 37-38. 
13 NEGUS, Keith. Popular Music in Theory: an introduction. Cambridge: Polity Press, 1999. p. 56. 
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modo: os capitalistas do ramo perceberam que, para além da simples venda de discos e de 

performance, a mercadoria musical, ao circular em filmes, comerciais, jornais e revistas, 

poderia garantir ainda mais lucros. A indústria fonográfica em sua articulação com outros meios 

de comunicação, por isso, pareceu-nos um interessante caminho a ser seguido para inquirir as 

veredas e emboscadas da MPB nos anos 1980. 

 A imprensa, nesse sentido, anunciou-se como promissora fonte e objeto de estudo. Esse 

meio de comunicação, como afirmam Heloísa de Faria Cruz e Maria do Rosário da Cunha 

Peixoto, não só incorpora interesses e projetos de diferentes forças sociais, mas muito 

frequentemente é, ele mesmo, espaço privilegiado da articulação de tais projetos.14 Quer dizer, 

para a investigação dos novos interesses e projetos da indústria fonográfica, bem como das 

novas posições e dilemas da MPB, a imprensa constitui fecundo documento, não apenas por ser 

depositório de acontecimentos, mas, principalmente, por ser o ponto de encontro dos debates, 

polêmicas, conciliações e disputas dos agentes envolvidos com o cenário musical (jornalistas, 

críticos, artistas, público, disc-jóqueis, anunciantes, executivos vinculados a indústria 

fonográfica etc.). Como propõe Tânia Regina de Luca, os periódicos não são obras solitárias, 

“mas empreendimentos que reúnem um conjunto de indivíduos, o que os torna projetos 

coletivos, por agregarem pessoas em torno de ideias, crenças e valores que se pretende difundir 

a partir da palavra escrita”.15  

 De outro modo, Maria Helena Capelato assevera que os jornais, bem como as mídias 

em geral, conciliam uma face pública com uma face privada, isto é, atuam como uma instituição 

pública (pois expressam e formam os pontos de vista da chamada “opinião pública”), mas 

também estão comprometidos com os interesses particulares do grupo responsável pela linha 

editorial e com os seus anunciantes – ainda mais quando se trata de uma empresa da grande 

imprensa.16 Podemos dizer que um jornal encerra uma profusão de “vozes”, as quais, uma vez 

articuladas, auxiliam de modo significativo na construção de um objeto de pesquisa. 

 A imprensa, portanto, dos anos 1970 para cá, vem tendo o seu uso ressignificado por 

parte dos historiadores,17 tornando-se, dessa forma, importante objeto de estudos. Como nos 

asseguram Maria Helena Capelato e Maria Lígia Prado, as novas abordagens passaram a 

entender a imprensa como “um instrumento de manipulação de interesses e de intervenção na 

 
14 CRUZ, Heloísa de Faria; PEIXOTO, Maria do Rosário da Cunha. Na oficina do historiador: Conversas sobre 

História e Imprensa. Projeto História, São Paulo, n. 35, 2007. p. 258-259.  
15 LUCA, Tânia Regina de. História dos, nos e por meio dos periódicos. In: PINSKY, Carla Bassanezi (Org.). 

Fontes históricas. São Paulo: Contexto, 2005. p. 140. 
16 CAPELATO, Maria Helena. Imprensa e História do Brasil. São Paulo: Contexto/Edusp, 1988. p. 18. 
17 LUCA, op. cit., p. 111-112. 
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vida social”, negando, pois, as perspectivas que a tinham como “mero ‘veículo de informações’, 

transmissor imparcial e neutro dos acontecimentos [...]”.18 

 Em função de tudo isso, resolvemos escolher o jornal Folha de S.Paulo e o seu caderno 

de cultura, a “Ilustrada”, como objeto e fonte de nosso trabalho. Essa escolha não se deu à toa: 

a Folha, na década de 1980, logrou consolidar-se como um dos fenômenos mais importantes 

do jornalismo brasileiro. Favorecida pela brutal concentração de renda e pelo desenvolvimento 

da indústria cultural durante os anos 1960, a empresa, ao cabo do período ditatorial, irromperia 

como um conglomerado, autônomo do ponto de vista político e financeiro.19 O complexo 

gráfico e jornalístico da Folha, sob a batuta dos empresários Otávio Frias de Oliveira e Carlos 

Caldeira Filho, garantiu que o seu principal jornal, a Folha de S.Paulo, adquirisse projeção 

nacional, tornando-se, ao lado dos “bravos matutinos” O Estado de S. Paulo e O Globo, um dos 

periódicos mais lidos do país. Tal conquista de influência em meio à opinião pública, 

especialmente entre círculos da juventude urbana e de classe média, deu-se no exato momento 

em que o Brasil vivia o ato final da ditadura militar. Ao passo que a caserna cedia (perdendo 

eleições, vendo a oposição crescer e sofrendo pressões externas), e as fraturas do processo de 

acumulação do capital vinham sendo escancaradas (traduzindo-se em acirramento das lutas de 

classes, constante alta do custo de vida, empobrecimento das camadas médias e baixas de nossa 

sociedade e aumento da dívida externa), a Folha de S.Paulo apoiou (dentro dos limites do 

ideário liberal) a chamada “abertura política” e cobriu os seus movimentos com contumácia, o 

que lhe garantiu ainda mais popularidade.20   

 No amplo quadro desse salto qualitativo da Folha, foram inúmeras as reformas 

editoriais, tecnológicas e de logística. A reforma que mais nos chamou atenção refere-se àquela 

engendrada pelo Projeto Folha: grosso modo, o projeto consistiu num conjunto de medidas 

elaboradas pelo conselho editorial e chefias de redação que definiu tanto o posicionamento 

político dos editoriais frente à conjuntura quanto os métodos e técnicas jornalísticas que 

deveriam ser adotados pelas equipes dos jornais.21 O Projeto Folha, entre outras coisas, 

promoveu uma verdadeira renovação ideológica e de pessoal na Folha de S.Paulo, trazendo 

novas referências para o jornalismo. No rescaldo dessas reformas, surgiu, em 1984, o Manual 

 
18 CAPELATO, Maria Helena; PRADO, Maria Lígia. O Bravo Matutino: Imprensa e ideologia no jornal “O Estado 

de S. Paulo”. São Paulo: Editora Alfa-Omega, 1980. p. 19. 
19 TASCHNER, Gisela. Folhas ao Vento: análise de um conglomerado jornalístico no Brasil. São Paulo: Paz e 

Terra, 1992. 
20 MOTA, Carlos Guilherme; CAPELATO, Maria Helena. História da Folha de S. Paulo (1921-1981). São Paulo: 

Impres, 1981. 
21 SILVA, Carlos Eduardo Lins da. Mil Dias: Seis Mil dias Depois. São Paulo: Publifolha, 2005. 
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Geral da Redação, um importante documento que avançava sobre questões técnico-

jornalísticas, linguísticas, gramaticais, éticas e profissionais. Seus 338 verbetes listados em 

ordem alfabética auxiliam na apreensão da concepção de jornalismo pretendida pela Folha, 

bem como na investigação de sua política editorial. 

 Por consequência, o caderno de cultura do jornal, a “Ilustrada” (antes “Folha Ilustrada”), 

também sofreu uma transição de matiz ideológico e técnico na década de 1980 – alguns dizem 

que a “Ilustrada” fora o laboratório do Projeto Folha e de seus intentos. Em verdade, o caderno, 

nascido em 1958, já havia passado por uma mudança nos anos 1970, com a chegada de Cláudio 

Abramo à chefia da redação. O jornalista paulistano foi responsável por importantes mudanças 

no periódico em geral e, em particular, na “Ilustrada”. 

 Quando chegam os anos 1980, portanto, já estavam preparadas as bases para a nova 

reforma editorial – desta vez, as reformas do Projeto Folha. Nessa direção, as chefias de redação 

“trocaram as lentes” da “Ilustrada”, trazendo para as suas fileiras jovens jornalistas cujas 

operações discursivas buscavam romper com uma suposta “cultura de esquerda”, acusada de 

atrapalhar o caminho das novas concepções jornalísticas, sobretudo daquelas vinculadas à 

crítica cultural. Sob a coordenação de Caio Túlio Costa (o primeiro jovem dessa geração a 

chegar ao posto de comando do caderno), a ala jovem faria da “Ilustrada” uma das partes mais 

originais e provocantes do periódico. Ainda nessa nova perspectiva de jornalismo, o caderno se 

dedicaria a consolidar sua conexão direta com o mercado de bens culturais, dando viço aos seus 

produtos a partir de arrojadas seções de crítica e de agendamento cultural.22 Como não poderia 

ser diferente, tais textos jornalísticos (além das críticas e da agenda cultural, destacavam-se 

reportagens, entrevistas, catálogos de lançamentos etc.) despenderiam considerável atenção a 

MPB e seus agentes correlatos. As reformas editoriais lograram êxito e, durante os anos de 

nosso corte cronológico, fizeram do caderno um dos principais veículos culturais do país. 

 Desse modo, ao longo do trabalho, resolvemos dar especial atenção à “Ilustrada”, uma 

vez que o caderno de cultura seleciona, ordena, estrutura e narra de perto os fluxos comerciais, 

estéticos e ideológicos da MPB no decurso da década de 1980. Além de ser rico depositório dos 

movimentos históricos da MPB (e da música popular em geral), aventamos que o caderno 

influía e era influenciado pelos movimentos da sigla, agindo como força ativa23 em sua 

trajetória. Quer dizer, a relação entre os jornalistas do caderno de cultura e a MPB revela 

 
22 GONÇALVES, Marcos Augusto. Pós-Tudo: 50 anos de cultura na Ilustrada. São Paulo: Publifolha, 2008. 
23 Cruz e Peixoto, em Na oficina do historiador, propõem a adoção da máxima de entender a imprensa como força 

ativa na constituição dos processos de hegemonia social. 
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elementos que, articulados, atuaram decisivamente na concepção do afamado gênero musical 

entre produtores e consumidores. Numa apreensão crítica, como nos assegura Laura Maciel, a 

imprensa consiste numa “prática constituinte da realidade social, que modela formas de pensar 

e agir, define papéis sociais, generaliza posições e interpretações que se pretendem 

compartilhadas e universais”.24  

 Nesse rasto, Raymond Williams sugere que não seria suficiente tratar a história de um 

periódico à parte de outros tipos de formação e organização política e cultural, se não corremos 

o risco de tratá-la simplesmente como uma fase na história da imprensa, “determinada 

retrospectivamente por si mesma, pelas definições daquilo que a imprensa se tornou”.25  Por 

isso, relacionaremos a Folha de S.Paulo e, consequentemente, a “Ilustrada”, ao contexto mais 

amplo da conjuntura brasileira do último quarto de século – aqui se insere não só a conjuntura 

política e econômica, mas também a dinâmica própria da chamada indústria cultural em suas 

articulações com a imprensa e a indústria do disco. A crise e a reestruturação da indústria 

fonográfica, as novas exigências culturais daquele contexto e os processos políticos e sociais 

que deram cabo ao período ditatorial em 1985 dão o tom da conjuntura que estudamos: a ela 

articularemos a análise das publicações sobre MPB da “Ilustrada”.  

 

A MPB e a sua “dança dos sentidos” 

 Mas, ao seguirmos com nossas elucubrações, perguntamo-nos: o que é, afinal, MPB? 

Ou melhor: de que MPB estamos falando? Os questionamentos tornaram-se prementes, uma 

vez que, ao lidarmos com a sigla, um sem-número de significados parece despontar. Quer dizer, 

além da MPB carregar em seu cerne uma miscelânea de estilos e movimentos musicais e, por 

isso, assumir diferentes perspectivas e significados, o seu uso, quer seja por parte dos artistas, 

dos intelectuais, do público ou dos mediadores culturais, a cada conjuntura, também apresenta 

uma variedade semântica. Do ponto de vista estético-musical, encontramos sob a sigla MPB, 

por exemplo, Edu Lobo compondo a partir de materiais folclóricos, Maria Bethânia gravando 

Adelino Moreira e o “internacionalista” Jhonny Alf abusando de influências do jazz norte-

americano. Até os supracitados trabalhos de Belchior, Gal Costa e Gonzaguinha, mesmo que 

salpicados pela “parafernália” pop-rock das superproduções, eram considerados como trabalhos 

 
24 MACIEL, Laura Antunes. Produzindo Notícias e Histórias: Algumas Questões em torno da Relação Telégrafo 

e Imprensa – 1880/1920. In: FENELON, Déa et al. Muitas Memórias, Outras Histórias. São Paulo: Olho d’água, 

2004.  
25 WILLIAMS, Raymond. A imprensa e a cultura popular: uma perspectiva histórica. Projeto História, São Paulo, 

EDUC, n. 35, 2007.  
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da MPB. E, do ponto de vista ideológico, a MPB, desde o seu surgimento, em meados dos anos 

1960, já foi vista como projeto artístico-cultural coletivo para a nação brasileira; porta de 

entrada para influências estrangeiras hostis ao nosso cancioneiro; representação do 

engajamento político da juventude; representação da alienação da juventude; sinônimo da 

inovação artístico-musical; sintoma da letargia do campo musical etc.  

 Ao refletir sobre isso tudo, lembramos das indicações de Adalberto Paranhos, que, ao 

problematizar as canções como objeto, afirma que elas não carregam, em si mesmas, “um 

sentido unívoco, congelado no tempo, que exprimiria sua essência. Pelo contrário, uma canção, 

historicamente situada, comporta significados errantes, submetendo-se a um fluxo permanente 

de apropriação e reapropriação de sentidos”.26 Utilizando das proposições do autor, sugerimos 

que não somente as canções, mas a própria sigla MPB sofre com uma “dança dos sentidos”. 

Logo, para examinarmos os seus errantes significados, devemos, em primeiro lugar, identificar 

quem a mobiliza em sua operação discursiva, melhor dizendo, é imprescindível que 

caracterizemos o sujeito que lança mão da sigla, datando-o historicamente e identificando o seu 

lugar social. 

 Por essas e outras, mais do que tentar definir ou conceituar a MPB,27 o seguinte trabalho 

tem o objetivo de apresentar e discutir alguns dos significados que a sigla assumiu nos anos 

1980 – nosso recorte temporal prioritário. À vista disso, a crítica musical da “Ilustrada” 

apresentou-se como interessante objeto de estudo: os jornalistas do caderno, ao operarem com 

a sigla MPB, traziam imprecisões e ambiguidades, fazendo saltar ainda mais a sua “dança dos 

sentidos”.28 Tais imprecisões e ambiguidades derivam da profusão de “vozes” que a imprensa, 

em contato com a esfera pública, nos traz. Como atesta Marcos Napolitano, a música popular 

se construiu e se constrói, também, a partir de seu contato com a esfera pública, e deste modo 

traduz uma série de processos e fenômenos históricos e sociais, como o estágio das lutas de 

classes de determinado contexto, as condições econômicas, a etapa de desenvolvimento e a 

 
26 PARANHOS, Adalberto. A música popular e a dança dos sentidos: distintas faces do mesmo. ArtCultura, 

Uberlândia, n. 9, 2004. p. 23-24. 
27 Trabalho feito, por exemplo, por Marcos Napolitano, em “Seguindo a canção” e A síncope das ideias, que 

propõe a assimilação da MPB como uma “instituição sociocultural”, cujo abrangente estatuto permite a entrada de 

multíplices elementos poéticos e musicais e estabelece uma hierarquia no sistema de produção e de consumo de 

canções. Em meio a um sistema de diferentes estilos musicais, a MPB regularia e nortearia a função das canções, 

estabelecendo um significado que se dá bem mais pelo lugar social do que pela coerência estética. A 

institucionalização da MPB teria ocorrido entre 1965 e 1969, num processo que articulou perspectivas e interesses 

de programas musicais da TV, público (sobretudo de classe média), empresários, artistas, patrocinadores etc. 
28 O termo “dança dos sentidos” é de PARANHOS, op. cit. 
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função dos meios e das técnicas de cultura de massa.29 Nesse rastro, ao nos depararmos com a 

MPB na era da cultura de massas, não podemos isolar elementos de maneira dicotômica: 

[...] “alienação” e “participação”, “singularidade” e “massificação”, “bom 

gosto” e “vulgaridade”, “redundância” e “inovação”. Todas estas categorias 

podem estar presentes, estruturalmente, numa mesma obra, destacando-se em 

meio à indiferenciação dos produtos, conforme o momento histórico em 

questão. A realização do produto cultural necessita de todos estes pólos e ao 

mesmo tempo tende a neutralizar todos eles na sua recepção [...]. Isto nos 

permite entender o nascimento de juízos de valor, apreciação e julgamento de 

uma obra de arte como produto histórico e social, articulado a partir da sua 

natureza de mercadoria.30 

 Em função da conexão direta que a “Ilustrada” nutria com o mercado, é preciso destacar 

que a MPB, na maior parte das vezes, aparecia nas páginas do caderno como um gênero musical, 

e que a sua vocação comercial, nesse sentido, era um dos principais objetos de preocupação. 

Um gênero musical, em nossa pesquisa, será compreendido, conforme aponta Simon Frith, 

como fruto de um processo de rotulação cultivado por uma associação entre imprensa, indústria 

fonográfica, fãs, disc-jóqueis etc., na qual as duas primeiras (imprensa e indústria fonográfica) 

têm maior poder de decisão.31 Paulo Gustavo da Encarnação, seguindo de perto as 

considerações de Frith, assevera que a classificação (ou, a rotulação) é parte “ativa e 

preponderante da prática da cultura popular massiva, pois [...] estabelece relações cruciais de 

julgamento estético, aponta para a formação de grupo social e também para o consumo 

cultural”.32 Em nossa abordagem, portanto, o processo de rotulação de um gênero (junto às suas 

tensões, conciliações e disputas), e o seu consequente uso por agentes envolvidos com o campo 

musical, será tratado como uma convenção sonora, de embalagem e de valores, que influencia 

(noutros casos, pretende influenciar) o material sonoro em sua dinâmica comercial, ordenando 

a recepção e o uso que o público eventualmente fará deste. Setores da indústria cultural, como 

as gravadoras e seus departamentos de marketing, por exemplo, ao se valerem de rótulos e 

gêneros musicais, podem mapear e formar consumidores mais facilmente, ainda mais num 

contexto de segmentação de mercado como o ora analisado. 

  Aterrissando em nossa fonte, notamos que, tanto os jovens jornalistas recém-chegados 

à “Ilustrada” – como Miguel de Almeida, Pepe Escobar, Marcos Augusto Gonçalves, Fernando 

 
29 NAPOLITANO, Marcos. “Seguindo a canção”: engajamento político e indústria cultural na MPB (1959-1969). 

Versão digital revisada pelo autor, 2010. Originalmente publicada pela editora AnnaBlume, com apoio da Fapesp, 

em 2001. 
30 Ibidem, p. 268. 
31 FRITH, Simon. Performing Rites: on the Value of Popular Music. Cambridge, Massachusetts: Harvard 

University Press, 1996. p. 88 et seq. 
32 ENCARNAÇÃO, Paulo Gustavo da. Rock cá, Rock lá: a produção roqueira no Brasil e em Portugal na imprensa 

– 1970-1985. São Paulo: Intermeios/Fapesp, 2018. p. 42.   
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Naporano etc. – quanto os elementos mais antigos – ditos “figurões” do jornalismo cultural, 

como João Marcos Coelho, Dirceu Soares, Silvio Lancellotti e os convidados especiais Tárik 

de Souza, Júlio Medaglia e Maurício Kubrusly –, ao tratarem sobre o gênero musical MPB, ora 

o acusavam de estar em “crise”, ultrapassado porque não mais correspondia às angústias e 

expectativas de uma juventude participativa que repontava naquele Brasil, ora o usavam como 

uma espécie de “filtro” de organização do mercado e elemento enriquecedor das novas cenas 

musicais (como o pop, o rock, a música disco etc.) que se popularizavam entre o público 

consumidor. Noutras palavras, notamos que a MPB foi colocada diante de um paradoxo: de um 

lado, encarada como um produto ultrapassado, mas, de outro, mobilizada como fator de 

legitimação artística.  

 Ampliando a escala de observação, aventamos que o uso impreciso e ambíguo da MPB 

por parte dos jornalistas do caderno, mais do que fruto de uma “confusão”, resultou, sob vários 

aspectos, do processo de racionalização e reestruturação da indústria fonográfica, sobretudo no 

que concerne a juvenilização do mercado brasileiro de discos. Conforme veremos nas linhas 

que se seguem, “Ilustrada” e gravadoras, por vezes, se deram as mãos para, ao lado de outros 

meios de comunicação, conferirem a grupos de rock e a figuras emergentes do pop a alcunha 

de MPB ou de “nova MPB”. Sob as orientações do Projeto Folha, o caderno, passando a dispor 

de uma “armada” jovem e concatenada com os movimentos musicais daqueles anos, ao exibir 

em sua “vitrine” as novas mercadorias da indústria fonográfica, além de buscar a generalização 

de posições e interpretações sobre a produção musical brasileira, tentou formar um “novo” 

consumidor, compatível com aquele “novo” Brasil que supostamente emergia, a saber, o Brasil 

da “abertura política” e da “redemocratização”. Ao colocar a etiqueta da MPB (ou de “nova 

MPB”, ou ainda de “MPB-rock”) nos novos artistas, os jornalistas pretendiam, entre outras 

coisas, dotar os produtos musicais (voltados, sobretudo, para a juventude) de legitimidade 

perante a hierarquia cultural vigente.33 De modo similar, os músicos “independentes” de São 

Paulo, cujos projetos, obras e eventos apresentavam-se, a priori, avessos às instituições oficiais, 

eram, muitas vezes, incluídos na MPB por parte dos jornalistas. Por essas e outras, entendemos 

que os usos da sigla pelos jornalistas, em suas nuances e contradições, pretendiam formar uma 

visão do público sobre o momento da música popular e buscavam influir nos rumos do mercado 

musical brasileiro. 

 
33 “Adquirindo legitimidade perante a hierarquia cultural vigente, a MPB foi incorporada como signo de ‘alta’ 

cultura por uma parte substancial da elite cultural, política e econômica do Brasil”. NAPOLITANO, Marcos. O 

conceito de MPB nos anos 60. História: questões & debates, Curitiba, n. 31, 1999. p. 13. 
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 Sob essa ótica, propomos que a constante mudança de “rótulos” da MPB está bem mais 

relacionada às ingerências da indústria fonográfica (em articulação com outros media, a 

exemplo da grande imprensa) do que a uma suposta “crise” de nosso cancioneiro – “crise” esta 

retratada como falta de criatividade, mudança de linha ideológica dos artistas etc. Isto é, o uso 

da sigla MPB se dava por um apelo mercadológico baseado em hábitos de consumo, em 

redefinições táticas das grandes gravadoras, em aparecimentos/desaparecimentos de modismos 

etc. Ao colocar eventos, projetos, artistas, discos recém-lançados, movimentos musicais sob o 

guarda-chuva do rótulo MPB, a força ativa da “Ilustrada”, a depender da conjuntura, os 

valorizava ou os desqualificava; dava destaque ou relegava ao esquecimento; fazia juízo de 

valor ou nem sequer os criticava; dava manchete e/ou primeira página, ou os trazia nas páginas 

internas, ou ainda nem os publicava; os divulgava no mesmo passo das grandes gravadoras ou, 

ao contrário, ia à contracorrente de seus intentos. Falamos de operações de seleção e escolha 

bastante típicas na imprensa periódica. Diante disso tudo, a referida “crise” estética e criativa 

da MPB nos anos 1980 pareceu-nos uma peça do discurso de setores da indústria cultural em 

meio ao jogo de interesses que envolvia a MPB. 

 Este estudo, além de nos fornecer uma medida bastante aproximada da relação entre a 

indústria fonográfica e a imprensa em matéria de publicidade e de veiculação de mercadorias 

culturais, pode nos ajudar a investigar como o jornal atuou no mercado musical brasileiro e na 

conformação de um público consumidor de MPB (e de música popular em geral). Além disso, 

por ter sido um importante ponto de encontro dos agentes envolvidos com o campo musical dos 

anos 1980, a “Ilustrada” traz, com riqueza de dados e informações, as perspectivas e os 

interesses dos artistas e do público – além, é claro, dos próprios jornalistas. 

 Cumpre-se ressaltar, por último, que, para analisar as entranhas da “Ilustrada”, 

principalmente no que diz respeito a sua influência no cenário musical e na “dança dos sentidos” 

da MPB, faz-se mister revistar o Projeto Folha e o Manual Geral da Redação, em cujos 

documentos constam as intenções e expectativas do grupo responsável pela linha editorial do 

jornal. As orientações editoriais, bem como os métodos e procedimentos jornalísticos exigidos, 

indicar-nos-ão tanto a conduta dos jornalistas frente a produção de suas mensagens quanto os 

contornos da profícua articulação entre os setores da indústria cultural. 

 Ao cabo das contas, pois, surgiram outros questionamentos (ou perguntas-guia da 

dissertação): como a MPB, em meio à crítica cultural da “Ilustrada”, se portou diante desse 

paradoxo – ora produto ultrapassado, ora produto legitimador? Como o caderno de cultura, a 

partir de suas operações discursivas, classificou os artistas (tanto os da MPB quanto os que, 
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digamos, “negociavam” com a sigla, a exemplo de alguns nomes do rock e do movimento 

“independente”) e atuou no mercado musical brasileiro nos anos 1980? Como articular o papel 

da imprensa no Brasil (neste caso, tomando como base a Folha de S.Paulo e as reformas 

editoriais do Projeto Folha) ao estudo crítico da historiografia da música popular? 

 

Corte cronológico, estratégias investigativas e estrutura da dissertação 

 O ano de 1979 é um marco para a nossa pesquisa e para a indústria do disco: foi, ao 

mesmo tempo, o ano mais profícuo (64.104 milhões de unidades de disco vendidas) e o marco 

inicial da recessão (os números de vendas passam a ser decrescentes até 1986) do ramo 

fonográfico.34 Em razão da crise pela qual passaria o setor, aprofundou-se o processo, definido 

por Vicente, de racionalização e reestruturação da indústria fonográfica.35  

 Mas, além disso, o nosso corte cronológico impôs-se por conta das reformas ideológicas, 

técnicas e jornalísticas engendradas pelo Projeto Folha. Conforme analisaremos, a partir de 

1979, em decorrência de uma greve dos jornalistas de São Paulo, os documentos do Projeto 

Folha assumiriam um tom exigente e, por vezes, intimidador. Ademais, as análises políticas 

cederiam lugar às questões técnico-jornalísticas, o que significou, na prática, uma guinada do 

Projeto Folha: a obsessão, a partir daquele momento, seria a de fazer um jornalismo moderno, 

independente e com rigor técnico, nem que isso custasse uma reforma radical no âmbito das 

redações. Tal reforma incidiu de maneira determinante sobre a “Ilustrada”, que renovou as suas 

orientações editoriais e o seu quadro de jornalistas. Depois, em 1985, em meio a novas 

movimentações políticas, o Projeto Folha assumiria um tom triunfalista, e a “Ilustrada” parecia 

se acomodar diante das novas exigências, tornando-se, ao lado do periódico como um todo, 

uma referência no jornalismo brasileiro. 

 No que concerne às estratégias investigativas, cabe destacar que selecionamos os textos 

da Folha de S.Paulo a partir do “Acervo Digital – Folha de S.Paulo”, plataforma em que 

pudemos encontrar uma grande quantidade de material digitalizado. A ferramenta de “busca 

avançada” do site, bem como a busca por palavras-chave, embora tenha nos ajudado em um ou 

outro caso, não foi muito utilizada. Por vezes, tais ferramentas deixavam escapar importantes 

textos jornalísticos, o que comprometeria a nossa pesquisa. Ademais, quando do início desta 

coleta de fontes, não sabíamos exatamente pelo que procurávamos, logo, uma busca 

condicionada não deixaria o nosso objeto “respirar”, tampouco deixaria aflorar as suas 

 
34 DIAS. Os donos da voz, p. 81. 
35 VICENTE. Música e Disco no Brasil. 
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contradições. Outro ponto: o uso das ferramentas não permitiria que acompanhássemos, “no 

quente”, a cobertura dada pelo jornal aos processos políticos daqueles anos, e o teste prático do 

Projeto Folha, no dia a dia do periódico, também não poderia ser objeto de análise. 

 Portanto, nossa estratégia consistiu em buscar, edição a edição, entre 1979 e 1985, tudo 

o que dialogava de alguma maneira com a MPB. Obviamente que a “Ilustrada” mereceu uma 

análise mais detida. Desse modo, selecionamos e organizamos tematicamente as reportagens, 

notícias, resenhas, críticas, crônicas, artigos, análises etc., as quais, de um modo ou de outro, 

poderiam nos auxiliar nesse itinerário. 

 Além disso, a fim de inquirir nosso objeto, selecionamos os documentos elaborados pelo 

Conselho Editorial da Folha de S.Paulo quando da aplicação do Projeto Folha. Nessa rota, 

realizamos a crítica documental de seis documentos: “Levantamentos de pontos indicativos de 

posição editorial e avaliação sintética do momento político”, de 1978; “A Folha e alguns passos 

que é preciso dar”, de 1981; “A Folha em busca do apartidarismo, reflexo do profissionalismo”, 

1982; “A Folha depois da campanha diretas-já”, 1984; Projeto Editorial da Folha – 1985-1986”, 

de 1985 e, por último, “Projeto Editorial da Folha – 1986-1987”, de 1986. Os documentos de 

1981, 1984, 1985 e 1986 foram encontrados nos domínios do site da Folha de S.Paulo, 

enquanto que o documento de 1978 está transcrito, na íntegra, no capítulo IV do livro História 

da Folha de S.Paulo (1921-1981), de Carlos Guilherme Mota e Maria Helena Capelato. O texto 

de 1982, por seu turno, também foi analisado na obra de outrem, desta vez no livro Mil Dias: 

Seis mil dias depois, de Carlos Eduardo Lins da Silva. Também nos valemos da primeira edição 

do Manual Geral da Redação, lançado em 1984 como consequência do Projeto Folha. Por 

último, cabe mencionar que lidamos com fontes suplementares, como entrevistas, 

documentários, matérias de outros jornais, letras de músicas etc., as quais, quando aparecerem, 

serão imediatamente descritas em notas explicativas de rodapé. 

 Enfim, nosso primeiro capítulo seguirá os procedimentos sugeridos por Tânia Regina 

de Luca e tratará de localizar a Folha de S.Paulo no amplo quadro da história da imprensa 

brasileira.36 Tal tarefa é fundamental para entendermos como o jornal se tornou o fenômeno 

mais importante do jornalismo brasileiro nos anos 1980. Nesse sentido, caracterizaremos o 

grupo responsável pela publicação do jornal, bem como realizaremos uma crítica aos 

documentos engendrados pelas reformas do Projeto Folha. Depois, passaremos a “Ilustrada”, 

também localizando-a historicamente, desta vez atentando para a história do jornalismo cultural 

brasileiro. Ainda no caderno de cultura, identificaremos os seus principais colaboradores 

 
36 LUCA. História dos, nos e por meio dos periódicos. 
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(jornalistas, repórteres e críticos), a organização interna de seu conteúdo sobre MPB (colunas, 

seções, agenda cultural etc.) e o público a que suas mensagens se destinavam. 

 No segundo capítulo, buscaremos ambientar nossas preocupações, articulando as 

mensagens da “Ilustrada” aos movimentos mais gerais da indústria fonográfica. Nessa direção, 

colocaremos em plano de análise as perspectivas e interesses das empresas do ramo (nacionais 

e estrangeiras) e a consequente adaptação dos artistas e movimentos musicais diante de um 

quadro de crise, concentração, desnacionalização e segmentação de mercado. Ademais, 

seguindo de perto as proposições de Eduardo Vicente sobre a racionalização e a reestruturação 

da indústria do disco,37 faremos saltar o mote de nossa pesquisa, atestando que a “Ilustrada” 

não só narrou tal processo como atuou junto a ele. Isso permitirá que perscrutemos como o 

caderno de cultura colocou, nesse itinerário, a MPB diante de um paradoxo. 

 O terceiro e último capítulo proporá uma ampla reflexão sobre o referido paradoxo 

atravessado pela MPB na década de 1980. Aterrissando em nossa fonte, selecionaremos textos 

de alguns jornalistas – sobretudo os de Miguel de Almeida e de João Marcos Coelho – e 

analisaremos como, em suas críticas musicais, o paradoxo – a MPB ora como produto 

ultrapassado, ora como produto legitimador – se desdobrou. Conforme as indicações de Cruz e 

Peixoto, examinaremos como a força ativa da “Ilustrada”, sob as orientações do Projeto Folha 

e do Manual Geral da Redação, sugeriu uma compreensão da temporalidade; propôs 

diagnósticos do presente e afirmou memórias de sujeitos, de eventos e de projetos; e articulou 

as relações do presente e do passado às perspectivas de futuro da MPB.38 Nessas linhas, 

refletiremos sobre as práticas e expectativas dos compositores e intérpretes “independentes” – 

sobretudo de São Paulo – diante das novas relações sociais de produção do mundo do disco. A 

“Ilustrada”, ao fazer de suas páginas, ao mesmo tempo, uma “vitrine” e uma “tribuna” das 

obras, eventos e projetos dos “independentes”, influiu e foi influenciada por sua trajetória. 

 

  

 
37 VICENTE. Música e Disco no Brasil. 
38 CRUZ, Heloísa de Faria; PEIXOTO, Maria do Rosário da Cunha. Na oficina do historiador: Conversas sobre 

História e Imprensa. Projeto História, São Paulo, n. 35, 2007. p. 258-259. 
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CAPÍTULO 1 SOB O SIGNO DA RUPTURA: A GÊNESE E O DESENVOLVIMENTO 

DA FOLHA DE S.PAULO E DA “ILUSTRADA” 

 

 A Folha39 oferece interessantes perspectivas ao historiador. Diferente de boa parte das 

empresas da grande imprensa brasileira, ela tem trajetória ziguezagueante: pertenceu a quatro 

grupos empresariais no decurso de sua história, representando distintas extrações das classes 

dominantes; mudou por vezes as suas linhas editoriais, soprando ora a favor, ora contra os 

ventos das conjunturas de nosso país; fora empresa aventureira e precária e, noutros momentos, 

figura de proa em matéria de inovações técnicas da indústria cultural. Ora, para os historiadores, 

que tomam como objeto justamente o conhecimento dos processos de transformação, trata-se 

de uma fonte fecunda para o estudo. É como diz Nicolau Sevcenko: 

[...] alguns jornais são fiéis a si mesmos, o que é sem dúvida uma forma de 

virtude. Outros o são ao tempo no interior do qual se acham enquadrados, 

como tem sido o caso da Folha de S.Paulo. Fato que me encanta de uma forma 

muito especial, porque coloca esse diário sob o signo da ruptura, que, ao que 

me parece, preside não só à essência do jornalismo, quanto aos próprios 

movimentos dessa estranha nebulosa chamada História.40 

 Os primeiros passos da Folha41 foram dados com o surgimento da Folha da Noite, em 

1921, sucedâneo do Estadinho, vespertino editado pelo O Estado de S. Paulo. Reconheça-se 

que, à partida, temos um elemento singular quando do aparecimento do novo periódico: a Folha 

da Noite despontava como um jornal independente, no entanto era editada pela mesma equipe 

de O Estado de S. Paulo; os trabalhadores do segundo tornaram-se proprietários do primeiro. 

Olival Costa e Pedro Cunha – editores do Estadinho que, com o seu fechamento, perderiam 

parte de seus rendimentos – decidiram ir até Armando Salles de Oliveira, superintendente do 

“bravo matutino” à época, para fazer uma proposta: utilizariam as oficinas, o papel e a tinta da 

empresa por um mês para imprimir a Folha da Noite – em princípio um equivalente do 

Estadinho, que não concorreria com o carro-chefe “da casa” –, tomando nota de todos os gastos. 

Se, passado esse tempo, o empreendimento demonstrasse êxito comercial, as dívidas seriam 

saldadas com o que entrasse da venda avulsa e dos anúncios, e o jornal poderia continuar a ser 

editado. Caso contrário, encerrava-se o negócio e as despesas seriam parceladamente quitadas. 

 
39 Quando nos referirmos à Folha, estamos tratando da empresa (e, depois, do conglomerado gráfico e jornalístico) 

Folha da Manhã Ltda., até 1945, e Empresa Folha da Manhã S/A, de 1945 até os dias atuais. Quando quisermos 

tratar de um periódico específico desta empresa (exemplo: Folha de S.Paulo, Folha da Tarde etc.), o citaremos 

nominalmente. 
40 SEVCENKO, Nicolau. O Rosto do Mundo. In: Primeira Página. São Paulo: Folha de S.Paulo, 1985. p. 13.  
41 SILVA. Mil Dias, p. 68-79; MOTA; CAPELATO. História da Folha de S. Paulo, parte I-A; TASCHNER. 

Folhas ao Vento, capítulo 2. 
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Armando Salles topou, e o novo jornal, baseado em princípios mercadológicos e técnicos raros 

para a época, ganhou destaque e se tornou um sucesso comercial. Dentro de pouco tempo, a 

dupla de proprietários pôde comprar instalações próprias, máquinas e tipos, livrando-se da 

subordinação ao O Estado de S. Paulo. Como resultado, em 1925 surge outro jornal do grupo, 

a Folha da Manhã, órgão matutino que complementaria as funções da Folha da Noite.42  

 Do ponto de vista político, cumpre ressaltar que a Folha não nasceu com jornais “de 

causa”, isto é, não representava exclusivamente um grupo ou classe social e, por isso, não 

possuía um projeto editorial claro: suas posições oscilavam, ora espelhando as opiniões dos 

donos, ora assumindo alguns interesses da classe operária; ora falando em nome dos 

funcionários públicos, ora recusando representá-los; ora apresentando toques antioligárquicos, 

apoiando os movimentos de 1922 e 1924, ora defendendo o governo e se opondo à Aliança 

Liberal. Tal comportamento, somado à saída de Pedro Cunha da administração da empresa, 

levou os jornais a apoiarem Washington Luís, o que os condenou ao “empastelamento” com o 

movimento de 1930.43 

 Da vitória da Aliança Liberal até 1962, a Folha passou por duas fases distintas. Na 

primeira fase  – Empresa Folha da Manhã Ltda –, sob o comando de Octaviano Alves de Lima, 

um empresário ligado ao setor cafeeiro, os periódicos foram colocados a serviço de uma classe 

social específica – a burguesia comercial ligada ao café – e, contrariando a fase anterior, 

tornaram-se jornais “de causa”.44 A segunda fase, iniciada em 1945, junto da ascensão do 

general Eurico Gaspar Dutra, foi marcada pela adaptação da Folha “aos ritmos e à racionalidade 

da ordem burguesa”, como diria um de seus novos proprietários, José Nabantino Ramos – figura 

de proa da nova administração.45  

 Assim que os novos proprietários assumiram,46 o capital da empresa – agora Empresa 

Folha da Manhã S/A – passou de 2 para 10 milhões de cruzeiros, aumentando, em 1950, para 

 
42 TASCHNER. Folhas ao Vento, p. 45. 
43 Ibidem, Capítulo 2. 
44 MOTA; CAPELATO. História da Folha de S. Paulo, parte II. 
45 Ibidem, p. 100. 
46 Além de Nabantino Ramos – advogado e intelectual pequeno burguês, ligado a Costa Neto, ministro da Justiça 

do governo Dutra –, fizeram parte da nova administração Alcides Ribeiro Meireles (um nome ligado ao latifúndio) 

e Clóvis Queiroga. Este último, por seu turno, representava o capital industrial, via interesses de Francisco 

Matarazzo Junior. Matarazzo comprou 30% da Folha, incrementando o seu maquinário e contratando o famoso 

editor italiano Gianino Carta (pai de Mino Carta). Seus objetivos escusos eram os de combater Assis Chateaubriand 

– proprietário do Diário da Noite e Diário de São Paulo –, que o atacava. A dedicação contumaz de Matarazzo 

em combater Chateaubriand o levou a praticar dumping, baixando o preço dos jornais da Folha para 0,30 cruzeiros. 

A prática comercial, porém, causou desafeto em todo o conjunto da imprensa paulista, que o escorraçou. O 

empresário desistira do projeto, passando a liderança a Nabantino Ramos. MORAIS, Fernando. Chatô: o Rei do 

Brasil. São Paulo: Companhia das Letras. 1994. p. 445-448. 
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100 milhões. O expressivo suporte financeiro permitiu a fundação, em 1947, da gráfica Impres, 

empresa que abasteceria internamente os jornais da Folha, além de facilitar a tomada de 

empréstimos para a importação de máquinas; a compra da Rádio Excelsior S.A., também em 

1947 – que permaneceu sob o domínio da empresa até 1952 –; a mudança das instalações físicas 

da Folha para a sede da Barão de Campinas-Barão de Limeira, onde seriam albergados todos 

os serviços do jornal (administração, redação, publicidade e oficinas); e a criação de um terceiro 

jornal, em 1949, com o nome de Folha da Tarde,47 que se apresentaria como local, dedicado 

aos paulistanos da capital.48 Na nova administração, não se tratava mais de um jornal 

[...] cuja organização tem forma de empresa, [...] [e sim] de uma empresa que 

tem atividade jornalística. Ela é o sujeito, e não mais o jornal. Este é o produto 

da atividade da empresa. E a concepção das Folhas como empresa, que visa 

ao lucro, foi também claramente assumida por seus diretores nessa fase, ao 

declararem que “nada justifica que a indústria jornalística opere em bases de 

lucro inferiores às normais”.49 

 Sob essa ótica, foram implementadas medidas de burocratização e divisão do trabalho, 

como o Programa de Ação e, mais adiante, as Normas de Trabalho da Divisão de Redação.50 

Ademais, dentro do que era possível à época, os jornais dedicar-se-iam à segmentação do 

mercado, com maior variedade de temas e conteúdo, e apostariam em novos estilos e técnicas 

de diagramação. A “Folha Ilustrada”, a princípio um caderno de “variedades”, de estilo mais 

leve, irromperia nesse quadro, ao lado de novas seções e cadernos (“Atualidades”, “Mulher e 

Lar”, “Vida Literária”, “Receitas”, “Esportes” etc.), o que garantiria mais páginas aos 

periódicos. Essa diversificação dos materiais de leitura, o ponto que mais aproxima os jornais 

dos demais órgãos da indústria cultural, ocorria devido a dois fatores: (1) a necessidade de fazer 

frente ao rádio – que se firmava como meio de comunicação desde os anos 1930 –, à televisão 

e às revistas ilustradas – a exemplo de A Cigarra e O Cruzeiro –, que surgiam aos montes; e 

(2) a passagem da imprensa da esfera de influência europeia para a norte-americana após a 

 
47 A Folha da Tarde já havia aparecido uma vez, em 1924, sob a administração de Olival Costa e Pedro Cunha, 

mas como uma tentativa de driblar a censura. O jornal duraria apenas alguns meses e logo voltaria a circular com 

o nome de Folha da Noite.  
48 TASCHNER. Folhas ao Vento, p. 63 e 75. 
49 Ibidem, p. 67. 
50 O Programa de Ação, implementado em 1948, em linhas gerais, era uma tentativa de delinear um planejamento 

editorial e empresarial para os jornais da Folha, bem como a sua concepção de imprensa, num cenário político em 

que Churchill iniciava a chamada “Guerra Fria” e a luta pelo controle da opinião ganhava novo ímpeto. A despeito 

das ambiguidades ideológicas, o programa definia o jornal como liberal democrático, além de propugnar pela livre 

iniciativa privada, pelos direitos básicos dos trabalhadores e funcionários públicos e pela salvaguarda de nossas 

instituições. Definia, ademais, absoluta imparcialidade em relação aos partidos políticos e trocava a defesa da 

“lavoura” em particular pelo estímulo às “classes produtoras” em geral. Quanto às Normas de Trabalho da Divisão 

da Redação, lançadas em 1959, verifica-se a tentativa de efetuar uma reforma editorial. O documento consistia em 

69 verbetes que avançavam sobre questões filosóficas, políticas e profissionais. Embora tímido e superficial, 

acarretou profundas modificações nos jornais. MOTA; CAPELATO. História da Folha de S. Paulo, p. 134-138; 

SILVA. Mil Dias, p. 150. 
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Segunda Guerra Mundial, o que incentivou a adição de novas seções e fomentou o uso de 

fotografias e ilustrações.51 Os temas sortidos, somados à diversificação dos produtos – agora 

eram três edições: Folha da Manhã, Folha da Tarde e Folha da Noite – seriam um sucesso, 

não fosse a falta de uma das principais matérias-primas de um jornal: a notícia. 

 Sobre a carência de “fatos novos” e a proposição para sanar tal problema, Nabantino 

Ramos diria: 

Os três nomes [Folha da Manhã, Folha da Tarde e Folha da Noite] tiveram 

justificativa enquanto designavam órgãos de estrutura diferente. Mas o tempo 

encarregou-se de mostrar que jornais editados todo o dia por uma mesma 

empresa teriam de aproximar-se, naturalmente, de um padrão comum, que, em 

nosso caso, se veio concretizando em um mesmo noticiário geral básico. Não 

havia, como não há, fatos novos, em quantidade suficiente para alimentar três 

jornais autônomos na feitura [...]. [Assim,] continuarão sendo, 

respectivamente, primeira, segunda e terceira edição da Folha de S.Paulo.52 

 A partir da unificação, portanto, nasceria a Folha de S.Paulo (a primeira edição sairia a 

1° de janeiro de 1960), nome genérico para os três antigos jornais, que continuariam a ser 

editados. Em 1962, porém, Nabantino Ramos desistira de ter três edições e uniria a Folha da 

Manhã à Folha da Tarde num único matutino, enquanto a Folha da Noite, a segunda edição, 

seria o único vespertino. 

 Em se tratando da conjuntura, aqueles alvorotados anos – que contariam com o suicídio 

de Getúlio Vargas, seguidos de uma frustrada tentativa de golpe de estado e da eleição de 

Juscelino Kubitschek, além da crise econômica53  – renderiam transformações sem precedentes 

para a imprensa brasileira em geral e, em particular, para a Folha. Um primeiro ponto, traduzido 

em crise para a imprensa, seria a elevação do preço do papel, outra matéria-prima indispensável 

para a feitura dos jornais. De fevereiro de 1958 até julho de 1963, por exemplo, a alta do preço 

do papel foi de 3294%! E é importante destacar que importávamos boa parte do papel de 

imprensa (além do maquinário), o que certamente sobressaltou as empresas quando da 

vertiginosa ascensão do preço do dólar: de fevereiro a agosto de 1958, o valor de um dólar 

americano foi de Cr$ 18,82 para Cr$ 63,620.54 A Folha, que acabava de consolidar a sua 

estrutura empresarial, junto de todas as empresas da grande imprensa, seria solapada pela crise 

brasileira. Ao passo que a racionalização interna ganhava ênfase, os trabalhadores (jornalistas 

 
51 TASCHNER. Folhas ao Vento, p. 85-88. 
52 RAMOS, José Nabantino. Um só nome para os nossos jornais. Folha de S.Paulo, 01/01/1960. 
53 O estudo mais detido desse período foge do âmbito de nosso trabalho, no entanto, recomenda-se a leitura do 

capítulo “A Crise da Imprensa”, de História da Imprensa no Brasil, de Nelson Werneck Sodré, onde a celeuma é 

detalhadamente abordada, desde o surgimento do Última Hora e da Tribuna da Imprensa às ingerências do 

imperialismo sobre o nosso petróleo via agências de publicidade, ao controle estrangeiro sobre a nossa imprensa 

e à maturação do golpe de estado de 1964. 
54 SODRÉ, Nelson Werneck. História da Imprensa no Brasil. 4. ed. Rio de Janeiro: Mauad, 1999. p. 411. 
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da redação, repórteres e gráficos das oficinas) pressionavam por salários mais justos, o que 

culminou, em 1961, numa grande greve dos jornalistas. Diante de todas as dificuldades, em 13 

de Agosto de 1962, Nabantino Ramos – àquela altura, o único proprietário – venderia a Empresa 

Folha da Manhã S/A e a Impres a Otávio Frias de Oliveira e Carlos Caldeira Filho.55  

 

1.1 Novas exigências culturais e o conglomerado da Folha 

 A quarta e última fase da Folha se inicia, portanto, no amplo quadro de uma crise 

econômica. Houve muitas quebras de empresas e, como consequência, um processo de 

concentração e centralização de capitais, inclusive no setor da imprensa.56 Alguns anos depois, 

mais especificamente em 1964, à crise econômica seria somada uma grave crise política: 

iniciava-se a ditadura militar. Tal processo, somado ao crescimento quantitativo e qualitativo 

do proletariado e da burguesia, demandou a criação de novos instrumentos de “[...] mediação 

gerais entre o Estado e os grupos políticos organizados, de um lado, e a massa, assim 

constituída, de outro”.57 

 Em suma, no que nos interessa mais de perto, o golpe de 1964 auxiliou, em grande 

medida, a consolidação de uma indústria cultural,58 e a Folha, beneficiada em termos 

econômicos pela conjuntura repressiva, irrompeu, ao cabo do processo ditatorial, como um 

conglomerado. Os militares tinham interesses no incremento da indústria cultural, pois um 

sistema de comunicações unindo todo o país favoreceria as suas pretensões relacionadas à 

segurança interna; a infraestrutura engendrada pelo sistema de comunicações garantiria a 

expansão do mercado dos produtos culturais; e o ciclo do capital seria acelerado a partir da 

publicidade – além do que a publicidade, ela mesma, poderia tornar-se uma nova oportunidade 

de reprodução do capital.59 Tais medidas, ademais, permitiriam que as empresas estrangeiras 

aqui instaladas (e as que ainda se instalariam, atraídas por essas e outras vantagens) ampliassem 

as suas atividades comerciais – lembremos que o governo militar reforçou os laços da 

 
55 TASCHNER. Folhas ao Vento, p. 99. 
56 Ibidem. 
57 BOLAÑO, César. Indústria Cultural: informação e capitalismo. São Paulo: Hucitec/Polis, 2000. p. 85. 
58Aqui, indústria cultural aparece em seu sentido mais estrito; conforme Theodor W. Adorno e Max Horkheimer, 

trata-se de um conjunto de organizações empresariais com concentração de técnicas e de capitais, que produzem 

e distribuem objetos culturais em grande escala, valendo-se de métodos que propõem uma alta divisão do trabalho, 

visando à rentabilidade econômica. Porém, tal conceito mereceria um espaço mais amplo para a sua definição, o 

que não será feito neste trabalho. É importante dizer que esse termo voltará a aparecer, mas não em seu sentido 

estrito, haja vista a sua larga utilização pelo jornalismo, “classe” artística e senso comum. Esses usos, adiante-se, 

muitas vezes fogem da definição dos filósofos. ADORNO, Theodor W.; HORKHEIMER, Max. Dialética do 

Esclarecimento. Rio de Janeiro: Zahar, 1985.  
59 CAPPARELLI, Sérgio. Ditaduras e Indústrias Culturais no Brasil, na Argentina, no Chile e no Uruguai (1964-

1984). Porto Alegre: Ed. UFRGS, 1989. p. 22. 
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dominação imperialista sobre o Brasil, quer seja no campo econômico,60 quer seja no campo da 

comunicação.61 

 No que diz respeito à publicidade, a prática conheceria um boom no interior de nossas 

fronteiras durante a ditadura militar, organizando-se empresarialmente e pavimentando o 

caminho da indústria cultural, uma vez que passaria a financiar, no todo ou em parte, os meios 

de comunicação.62 Logo, a atividade jornalística “foi se tornando um campo de investimentos 

em si mesma e, ao mesmo tempo, um veículo de anúncios que ajudam o processo de 

acumulação de outras empresas”.63 O Estado, por via da propaganda institucional (os famosos 

slogans: “Brasil, ame-o ou deixe-o”, “Ninguém segura este país”, ou mesmo as propagandas 

das estatais e das obras, como a da ponte Rio-Niterói), engrossara ainda mais as receitas das 

agências de publicidade e, em consequência, dos veículos de comunicação. 

 Um outro estímulo para o setor da imprensa consistiu na criação do GEIPAG (Grupo 

Executivo da Indústria de Papel e Artes Gráficas), em 1966, pelo governo dos generais – a 

medida concedeu vultosos US$ 63 milhões de dólares para a indústria gráfica e US$ 22,5 

milhões para jornais e revistas (a Folha foi contemplada).64 Esse investimento, apesar de ter 

desenvolvido o campo, intensificou ainda mais a concentração e a consequente descapitalização 

ou falência dos pequenos e médios jornais.  

 Em contrapartida, o controle sobre o conteúdo das mensagens e as perseguições às vozes 

dissonantes (afora as barbaridades da tortura, dos desaparecimentos e das prisões arbitrárias), 

especialmente após o Ato Institucional Número Cinco, baixado a 13 de dezembro de 1968, 

confeririam ao regime militar o papel de tutor da grande imprensa. Sem entrar no mérito da 

discussão de qual empresa resistiu mais ou subordinou-se mais a tais ingerências, o que nos 

cabe afirmar aqui é que boa parte da grande mídia, além de ter preparado psicologicamente as 

massas para o golpe de 1964, referendou a posterior escalada autoritária.65 A Folha, empresa 

 
60 “Em suma, todas as políticas econômicas do regime convergiram para o reforço dos laços do Brasil com o 

sistema capitalista mundial, a luta pela industrialização a qualquer preço e o reforço do capitalismo monopolista”. 

NAPOLITANO. 1964, p. 137. 
61 Sodré nos oferece interessantes perspectivas sobre a dominação estrangeira no campo da comunicação, 

sobretudo via agências de publicidade. Parte dessas agências tinha ligações íntimas com trustes internacionais e, 

na esteira dos interesses destes, despendia vultosos recursos à jornais, revistas e emissoras de televisão da grande 

mídia para campanhas contrárias a solução estatal do problema do petróleo; em favor da cassação de mandatos e 

do rompimento de relações com a URSS; em favor da ilegalidade do Partido Comunista etc. SODRÉ. História da 

Imprensa no Brasil, p. 390-449. 
62 ARRUDA, Maria Arminda do Nascimento. A Embalagem do Sistema. São Paulo: Duas Cidades, 1985. p. 133. 
63 TASCHNER. Folhas ao Vento, p. 109. 
64 Ibidem, p. 113-114. 
65 Ibidem, p. 103-123; SODRÉ, op. cit., p. 391-410. 
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que acompanhamos mais de perto, acatou essas imposições a fim de se tornar um 

conglomerado.  

 Otávio Frias de Oliveira – um dos maiores granjeiros do país, que receberia por parte 

do governo estadual paulista, em 1962, a concessão de administração da Estação Rodoviária da 

Luz – e Carlos Caldeira Filho – empresário ligado à construção civil, nomeado prefeito de 

Santos, em 1979, durante o governo de Maluf 66 –, aproveitando-se dos acordos que nutriam 

com o Estado brasileiro, bem como do processo de centralização do capital, adotariam uma 

estratégia de expansão da Folha, via compra de empresas em má situação financeira. Com o 

afã de explorar novos segmentos de mercado para multiplicar os seus lucros, a dupla de 

empresários açambarcaria os jornais Última Hora e Notícias Populares, depois passaria a 

controlar a Fundação Cásper Líbero (até 1978) e, em consequência, seus jornais A Gazeta e A 

Gazeta Esportiva. Além do crescimento externo, Frias de Oliveira e Caldeira Filho melhorariam 

os produtos já existentes, ampliando seus mercados, incrementando as instalações físicas e 

expandido as suas capacidades produtivas – nesse sentido, relançariam a Folha da Tarde e 

criariam um jornal, A Cidade de Santos. Do ponto de vista tecnológico e logístico, há a 

implementação do sistema de impressão off-set e da fotocomposição, uma crescente expansão 

da tiragem, além da aquisição de frota própria para a distribuição dos jornais.67   

 

1.2 O Projeto Folha e a consolidação do periódico 

 Abordaremos agora as posições políticas do grupo Folha na fase Frias de Oliveira-

Caldeira Filho, tomando como base a Folha de S.Paulo, principal periódico da empresa e, 

consequentemente, o mais politizado. Também analisaremos o conjunto de medidas técnico-

jornalísticas engendradas por uma ampla reforma editorial, conhecida como Projeto Folha. A 

fim de chegarmos aos anos 1980, espaço temporal prioritário de nosso trabalho, é 

imprescindível analisar como a Folha, ora beneficiando-se da conjuntura repressiva, ora 

caminhando num fio de navalha, logrou consolidar-se como o fenômeno mais importante do 

jornalismo brasileiro do último quarto de século.  

 É importante dizer que a Folha, bem como os seus proprietários dessa geração, se 

vinculava a um estrato da burguesia. Essa classe social, por vezes, apresenta posições 

contraditórias – como veremos nas linhas que se seguem. Quando sente que o jugo do capital 

 
66 MUNIZ, Altemar da Costa. As mudanças de linha editorial na Folha de São Paulo (1979-1989). 1999. 183 f. 

Dissertação (Mestrado em Sociologia) – UFC, Fortaleza, 1999. p. 38. 
67 MOTA; CAPELATO. História da Folha de S. Paulo, p. 188-190. 
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estrangeiro (ou do capital de outras facções da burguesia) lhe é prejudicial, assume uma 

orientação tática que pode ser conjugada com os interesses gerais do proletariado e das camadas 

médias. Noutros momentos, porém, por ter relações privilegiadas com o Estado (como vimos, 

a Folha consolidou o seu conglomerado, sob vários aspectos, por conta das facilidades 

concedidas pelo Estado) e associações diretas com o capital estrangeiro (ainda que menos do 

que setores como a indústria fonográfica ou a televisão, os jornais da grande imprensa 

dependem dos anúncios das agências de publicidade estrangeiras para engrossar suas receitas), 

pode adotar orientações e opiniões teóricas que vão à contracorrente dos interesses das camadas 

médias e baixas da sociedade. Queremos dizer que posições oportunistas e contraditórias são 

inerentes ao modus operandi dessa classe social.  

 Voltemos à Folha. Devido a conjuntura obscurantista que se firmava em nosso país, era 

difícil ter qualquer margem de liberdade para se falar sobre política. Foi nesse quadro que Frias 

de Oliveira decidiu contratar, em 1965, o jornalista Cláudio Abramo. Assumidamente de 

esquerda (dizia-se trotskista), Abramo tornou-se chefe de redação e passou a organizar a 

produção da notícia. De partida, demitiu jornalistas “não profissionais” e montou uma 

insuspeita redação, com nomes benquistos pelo regime militar, como o de Boris Casoy – que 

compôs as fileiras do governo Médici e dirigiu a Escola de Comunicação da FAAP (Fundação 

Armando Alvares Penteado). Na mesma trilha, porém, vinham figuras do campo progressista, 

como Perseu Abramo (líder da greve de 1961). Num primeiro momento, a Folha de S.Paulo 

passou a cobrir mais de perto a cidade de São Paulo, bem como o Movimento Estudantil, que 

voltava a se articular. Abramo de fato melhoraria o produto do jornal, mudando seus quadros e 

rotinas. Ainda assim, seu maior mérito foi contrabalançar o espaço para a crítica com a 

intransigente censura. Mas quando o regime desembocou em sua fase mais autoritária, a partir 

de 1968, não houve saída. Os editoriais do periódico tornar-se-iam extremamente inócuos e 

anódinos, quando não foram suspensos.68 A Folha da Tarde, por sua vez, foi concedida a um 

núcleo policial e assumiu uma linha editorial abertamente reacionária, servindo como porta-voz 

dos órgãos de repressão.69 Além do apoio editorial, a Folha, junto de outros membros do 

 
68 Ibidem, p. 205-215. 
69 Em seu retorno, em 19/10/1967, a Folha da Tarde se pretendia um jornal de oposição ao governo. E de fato o 

foi, enquanto o governo permitiu. Um ano depois, porém, com o AI-5, o periódico representaria a face mais 

sombria e comprometedora da Folha, na medida que passava a atuar de forma colaboracionista com a ditadura. 

Um grande número de policiais passou a compor a redação do jornal – o que, inclusive, rendeu o chiste “o jornal 

de maior tiragem” –, e suas linhas editoriais assumiriam um tom abertamente reacionário e pró-regime militar. Na 

morte de Herzog, em 1975, por exemplo, enquanto a Folha de S.Paulo, de volta ao debate político, encontrava 

uma brecha para assumir um tom mais progressista, a Folha da Tarde publicava a seguinte manchete: “Comunista 

suicida-se na prisão”. Quer dizer, enquanto o periódico “carro-chefe” da empresa buscava uma suposta “liberdade” 

democrática, a Folha da Tarde atuava como um órgão da repressão. Apesar de tudo isso parecer coisa contraditória 
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empresariado paulista, cedeu apoio material à repressão, como na Operação Bandeirantes 

(Oban), ocasião em que a empresa concedeu caminhonetes para o cerco e a captura de 

opositores do regime.70  

 Quando Emílio Garrastazu Médici encerra o seu governo – marcado pelo pico da 

repressão e por um crescimento econômico às custas da concentração de renda, do desemprego 

e das intervenções políticas sobre os sindicatos e demais associações de trabalhadores – e passa 

a gerência de turno para Ernesto Geisel, em 1974, a Folha de S.Paulo volta a participar das 

discussões políticas do país. Sobre a guinada do periódico, vale a pena destacar um trecho de 

uma entrevista de Otávio Frias Filho: 

No começo de 74, antes de o Geisel tomar posse, o meu pai teve uma conversa 

com o General Golbery no Rio de Janeiro. E nessa conversa ele disse ao meu 

pai quais eram os planos do governo Geisel, o que eles queriam [...]. Enfim, 

na linguagem dele, queriam recolocar o regime nos trilhos iniciais. Queriam 

acabar com os abusos e seria muito importante ter um jornal que caminhasse 

nesse sentido. O meu pai, que já tinha se sensibilizado com isso, pelas 

discussões que a gente vinha tendo internamente, achou que aquilo era quase 

um sinal de novos tempos no país. E começou a orientar o trabalho da gente 

nessa direção.71 

 Foi necessário o “sinal verde” de Geisel e de seus principais assessores – o general 

Golbery do Couto e Silva e o senador Petrônio Portella (ARENA-PI) – para que a Folha de 

S.Paulo entrasse no debate pró-distensão. No entanto, é preciso relativizar a declaração de Frias 

Filho, sobretudo quando a figura comenta sobre as intenções dos novos gerentes de turno do 

estado brasileiro – “recolocar o regime nos trilhos iniciais”, “acabar com os abusos” etc. No 

quadro mais geral das lutas políticas, os movimentos democráticos e populares impunham 

recuos ao regime ditatorial. Desde a expressiva vitória do MDB e a consequente perda de espaço 

da ARENA nas eleições de 1974, passando pelo revigoramento das passeatas estudantis, que 

irrompiam nas praças e ruas centrais, principalmente no ano de 1977, chegando as greves 

operárias de 1978 em diante, o governo dos generais cedia espaço.72 Nessa medida, Geisel e 

 
– dois jornais aparentemente em direções opostas, editados pela mesma empresa –, devemos lembrar da 

segmentação do mercado e do oportunismo mercadológico, aspectos típicos de empresas capitalistas. Noutras 

palavras, se, em determinado momento, era interessante editar um jornal mais “à esquerda”, os proprietários da 

empresa não hesitariam em fazê-lo; e se, noutro momento, era preciso recuar e editar um jornal mais “à direita”, 

também não haveria problemas. Obviamente que, nesse caso, além do oportunismo mercadológico, havia o 

impacto do recém-baixado AI-5. KUSHNIR, Beatriz. Cães de Guarda: Jornalistas e censores do AI-5 à 

Constituição de 1988. São Paulo: Boitempo, 2012. p. 191-244. 
70 COMISSÃO NACIONAL DA VERDADE. Relatório da Comissão Nacional da Verdade. Civis que 

colaboraram com a Ditadura (Vol. 2), p. 330. Brasília, DF. Disponível em: http://cnv.memoriasreveladas.gov.br. 

Acesso em 25 jun. 2021. 
71 FRIAS FILHO, Otávio. A “Folha” e as Diretas: entrevista de Otávio Frias Filho. Lua Nova: Revista de Cultura 

e Política, São Paulo, v. 1, n. 2, São Paulo, 1984. 
72 NAPOLITANO. 1964, p. 230-251. 

http://cnv.memoriasreveladas.gov.br/
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seus asseclas, intimidados pela oposição, passariam a se valer do vocabulário político da 

“abertura política” no afã de administrar a crise do regime ditatorial, e não de “acabar com os 

abusos” ou coisa que o valha. Por essas e outras, a dupla Geisel-Golbery precisava de um jornal 

que avançasse sobre alguns pontos relacionados a chamada “abertura política”, sem que o 

veículo de comunicação escolhido deixasse de atribuir, no entanto, a liderança desse processo 

aos chefes da caserna. Daí resultam as conversas entre Geisel-Golbery e a família Frias.  

 De todo modo, o quadro permitiu que a Folha de S.Paulo, dentro de todos esses limites, 

voltasse a valorizar o Parlamento e a esposar teses de desenvolvimento e de ampla participação 

política (sempre priorizando as classes médias). O ano de 1974, nesse sentido, foi um marco 

para o periódico. Pela primeira vez, por exemplo, foi usada a expressão “Movimento de 1964” 

em lugar de “Revolução”, o que denotava a intensão de se afastar da caserna – ou, pelo menos, 

de alguns setores dela, afinal, era nítido que havia a preocupação de blindar Geisel. Um ano 

depois, com o assassinato do jornalista Vladimir Herzog no DOI-CODI de São Paulo, a Folha 

de S.Paulo encontraria nova brecha, tentando se transformar numa espécie de “Frente 

Democrática” em prol da redemocratização: seus editoriais ousariam ainda mais, valendo-se de 

expressões como “grande nação”, “distensão”, “abertura”, “renovação política”, além de 

voltarem-se às questões da juventude de um modo geral. Ao passo que os setores do campo 

democrático e popular pressionavam o regime, e este, por sua vez, lidava com as desastrosas 

consequências do período do “milagre econômico”, o periódico, muito por conta de Cláudio 

Abramo, recheava as páginas 2 e 3 com conteúdo opinativo, cedendo espaço a figuras que 

retornavam ao debate político, como Tarso de Castro, Perseu Abramo, Paulo Francis, entre 

outros.73  

 Ocorre que o regime militar, evidenciando que os abusos se mantinham em pé, ainda 

fazia ladrar as alas dos porões da repressão, como o fez no caso Herzog – e nos casos do operário 

Manoel Fiel Filho, do estudante Alexandre Vannucchi Leme e em tantos outros. A Folha de 

S.Paulo, cujo recente avanço rumo às análises críticas causava desafeto nos sequazes da linha-

dura (representados por Sylvio Frota, então ministro do Exército), não fora poupada. Durante a 

Semana da Pátria de 1977, Lourenço Diaféria, em sua coluna da “Ilustrada” que tratava de 

assuntos cotidianos, ao comentar sobre um episódio num zoológico de Brasília, onde um 

sargento teria dado a vida para salvar uma criança do ataque de ariranhas, disse, “com todas as 

letras”: 

 
73 Ibidem, p. 221-229. 
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[...] prefiro esse sargento herói ao duque de Caxias. O duque de Caxias é um 

homem a cavalo reduzido a uma estátua. Aquela espada que o duque ergue ao 

ar aqui na Praça Princesa Isabel – onde se reúnem os ciganos e as pombas do 

entardecer – oxidou-se no coração do povo. O povo está cansado de espadas 

e de cavalos. O povo urina nos heróis de pedestal. Ao povo desgosta o herói 

de bronze, irretocável e irretorquível, como as enfadonhas lições repetidas por 

cansadas professoras que não acreditam no que mandam decorar. O povo quer 

o herói sargento que seja como ele: povo [...].74 

 No dia 15 de setembro, Diaféria foi preso em sua casa, tendo sido enquadrado na Lei de 

Segurança Nacional – processo todo acompanhado de perto por Sylvio Frota. Um dia após a 

prisão do jornalista, a Folha de S.Paulo, então chefiada por Abramo na redação (a bem da 

verdade, a figura que mais sustentava a antipatia verde-oliva pelo jornal), resolveu publicar a 

coluna de Diaféria em branco, como forma de protesto. A atitude agravara a situação: a um só 

tempo, por determinações legais, os editoriais da Folha de S.Paulo foram suspensos; Cláudio 

Abramo afastou-se (dando lugar a Boris Casoy); influentes jornalistas, como Newton Rodrigues 

e Alberto Dines, perderam seu espaço de opinião; e Otávio Frias de Oliveira retirou o seu nome 

dos expedientes dos periódicos, também decidindo pelo afastamento. No momento, certamente 

um “susto”: sob a ótica dos proprietários, era preciso encontrar um meio-termo entre o 

desenvolvimento da produção de conteúdo jornalístico e o controle do ímpeto de sua redação. 

 Diante disso, a partir da atuação de um Conselho Editorial, o periódico passaria a ser 

orientado por documentos internos que tratavam tanto do posicionamento político do jornal 

quanto das questões internas da empresa, exigindo o comprometimento profissional de seus 

jornalistas e o desenvolvimento crescente de sua redação, num radical processo de reformulação 

das relações de produção de informações. Esse movimento, que data de 1978 e amadurece com 

a chegada de Otávio Frias Filho à chefia da redação, em 1984, é conhecido como Projeto Folha. 

 Desde a guinada de 1974 – quando o jornal aderiu aos debates pró-“abertura” –, o 

Projeto Folha já começava a ser delineado. Porém, em maio de 1978, após o “susto” do caso 

Diaféria, a ideia passava a ser sistematizada de forma concreta, em virtude da criação do 

Conselho Editorial. Luís Alberto Bahia, Alberto Dines, Odon Pereira, Cláudio Abramo, Boris 

Casoy, Samuel Wainer e Otávio Frias Filho (na posição de secretário) foram alguns dos nomes 

que compuseram, de partida, o Conselho Editorial – espécie de colegiado que se reunia 

mensalmente para analisar a conjuntura política e econômica do Brasil, criticar o desempenho 

jornalístico da Folha e sugerir linhas de ação editorial. Até 1984, o conselho era o responsável 

pela condução e teorização do projeto, encargo posteriormente cedido à Redação.75 

 
74 DIAFÉRIA, Lourenço. Herói. Morto. Nós. Folha de S.Paulo, 01/09/1977. Ilustrada. p. 44. 
75 SILVA. Mil Dias, p. 96. 
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 O Projeto Folha consistiu num conjunto de medidas que definiam tanto o 

posicionamento político dos editoriais frente à conjuntura quanto os métodos e técnicas 

jornalísticas que deveriam ser adotados pela equipe; noutras palavras, uma espécie de projeto 

ideológico de jornalismo e de racionalização do processo produtivo.76 Sua realização se deu em 

várias etapas, cujas bases eram assentadas em documentos que circulavam por todas as 

redações. Os documentos básicos desse processo de definição do Projeto Folha são seis: 

“Levantamentos de pontos indicativos de posição editorial e avaliação sintética do momento 

político”, de 1978; “A Folha e alguns passos que é preciso dar”, de 1981; “A Folha em busca 

do apartidarismo, reflexo do profissionalismo”, 1982; “A Folha depois da campanha diretas-

já”, 1984; Projeto Editorial da Folha – 1985-1986”, de 1985 e, por último, “Projeto Editorial da 

Folha – 1986-1987”, de 1986.  

 O primeiro documento, “Levantamentos de pontos indicativos de posição editorial e 

avaliação sintética do momento político”, de 1978, foge à regra de seus sucessores, pois é o 

único que trata, quase em sua totalidade, da conjuntura política e econômica do país. A obsessão 

é a “definição clara e metódica da tendência política e ideológica da Folha”,77 não se 

importando, nesse momento, com os critérios técnico-jornalísticos. A única referência mais 

explícita ao jornal se dá logo nas primeiras linhas, quando o texto pede que os trabalhadores da 

empresa atentem a um importante condicionamento que incide sobre a tarefa do Projeto: as 

“implicações do sistema capitalista em que vivemos – ao qual a Folha está subordinada”. Fica 

evidente, nesse ponto, o que será retomado em quase todos os outros textos: a Folha dizia 

desejar reformas que garantissem melhores condições de vida para a maioria da população, 

desde que dentro dos limites do capitalismo. 

 Em seguida, o documento apresenta um breve esboço histórico, cuja linha cronológica 

parte do Brasil Colônia até o que designam como “colapso de 1964”. Destacam-se nesse trecho 

os comentários sobre a ainda remanescente “estrutura colonial” e as críticas ao liberalismo, 

segundo o documento, “uma solução [...] pobre” para resolver as profundas contradições 

internas da sociedade brasileira. As críticas ao liberalismo são desferidas contra o que o 

documento qualifica de “primeira experiência liberal moderna”: o período 1945/1964. Após 

esse período, uma coligação de “forças sociais”, sob o comando da “alta burocracia estatal” 

(leia-se: militares), teria assumido a gerência de turno do Estado brasileiro, levando a termo 

uma proposta “desenvolvimentista” e “antiliberal”. Tal proposta, porém, teria se esgotado: “O 

 
76 Ibidem, p. 95-145. 
77 Conselho Editorial. Levantamentos de pontos indicativos de posição editorial e avaliação sintética do momento 

político (1978) apud MOTA; CAPELATO. História da Folha de S. Paulo, p. 239-242. 



43 

 

regime autoritário, expressão política do capitalismo concentracionista, deixa de atender aos 

interesses objetivos de camadas cada vez mais significativas da população; torna-se obsoleto”.78 

 O trecho denota a intenção da Folha de cultivar e ampliar o espaço crítico conquistado 

após o “sinal verde” de Geisel. Sob a perspectiva atual, a posição pode parecer comedida, mas 

lembremos: tratamos de 1978, ano em que a linha-dura ainda disputava posições no âmbito do 

governo brasileiro e, em 1977, havia investido contra a Folha – no caso Diaféria. A asserção, 

portanto, indica, ao mesmo tempo, a trilha rumo à ousadia editorial que marcaria o periódico 

nos anos seguintes e a feição de “Frente Democrática” contra a ditadura militar que ele intentava 

assumir. 

 Depois, o documento avança para a sua parte propositiva, lançando uma lista de “pontos 

indicativos” para a “formalização da tendência editorial da Folha”. Entre reivindicações por 

melhores condições de vida para população e pela organização de um regime democrático, 

enfatizamos o ponto quatro dessa lista: o “fortalecimento dos organismos da sociedade civil”. 

A expressão “sociedade civil”, apresentada nesse momento, torna-se bastante cara aos futuros 

textos da Folha de S.Paulo – também aparecia como “nova sociedade civil”. Quando a 

expressão se consagra, em meados dos anos 1970, ela indica algo como o “lugar da democracia 

em si mesma contra um Estado autoritário”. Trata-se de uma visão bastante problemática, pois 

obscurece as íntimas relações entre o autoritarismo do regime e o tecido social. Quer dizer, os 

aliados civis do regime militar, ao se reconhecerem como membros da “sociedade civil”, 

poderiam ser absolvidos diante da história.79 

 No caso da Folha, as preocupações com a classe média se metamorfosearão nas 

preocupações com a “sociedade civil” – temáticas da cidadania, da pobreza, da legitimidade, 

da defesa de uma Constituinte etc. A classe média constituiria, para o jornal, o núcleo difusor 

de ideologias da “nova sociedade civil”, sequiosa pelo regime democrático.80 Noutras palavras, 

a “nova sociedade civil” representaria uma suposta aliança de classes sociais – a despeito de 

suas contradições antagônicas – contra a combalida ditadura militar; aliança pela qual o jornal 

pugnaria.  

 A expressão é retomada na última parte do documento – “Avaliação do momento” –, 

quando há a demarcação do ano de 1974 como o início da “política oficial de distensão”:  

A partir desse ano, abrem-se espaços de discussão e participação política na 

sociedade civil brasileira [...]. [E então] seguem-se novos fatos políticos 

 
78 Ibidem. 
79 NAPOLITANO. 1964, p. 223. 
80 MOTA; CAPELATO. História da Folha de S. Paulo, p. 234-235. 
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provocados, não pelo calendário institucional, mas por iniciativa da sociedade 

civil (manifestação de estudantes, advogados, jornalistas, padres, bispos e até 

cientistas).81 

 Completam o quadro de “insatisfação” as manifestações do que o documento chama de 

“empresários liberais” e das “camadas subalternas” – referem-se às greves no ABC. Reiterando 

o salto qualitativo na consciência política da “sociedade civil”, o Projeto deseja inserir a Folha 

nesse processo, mostrando-se, ao mesmo tempo, sensível aos movimentos da conjuntura e 

aliado dos setores democratizantes. Fazendo coro com os descontentes, o periódico batalhava 

o tão cobiçado espaço crítico e rumava na direção do que autoproclamou como independência 

política. 

 Antes de avançarmos para o próximo documento, cabe destacar algumas ocorrências de 

1979, essenciais para o nosso corte cronológico. A primeira delas é a greve dos jornalistas. O 

movimento se insere no amplo quadro de manifestações do campo democrático e popular que 

repontavam no Brasil. Naquele mesmo ano, tinha início o governo de João Batista Figueiredo, 

e a tal “abertura” conjugava-se com uma nova crise econômica. A “abertura” ia escancarando 

as fraturas do processo de acumulação do capital incentivado pelos militares. A crise, conforme 

apontou o primeiro documento do Projeto Folha, alcançava inclusive setores das camadas 

médias (profissionais liberais, como professores, advogados e médicos, além de intelectuais e 

estudantes); estes, pobres e endividados, tão logo se oporiam ao regime. E o proletariado, 

alijado da vida política do país por mais de uma década, com seus sindicatos dizimados pela 

repressão, voltaria a ter margem de manobra para a atuação. A centelha, sem dúvida, foi quando, 

a 12 de maio de 1978, os operários da Saab-Scania de São Bernardo do Campo decidiram por 

uma greve. Daí ribombariam greves de estudantes, petroleiros, professores e bancários, bem 

como nasceriam o Partido dos Trabalhadores (PT), a Central Única dos Trabalhadores (CUT) 

e a Confederação Geral dos Trabalhadores (CGT); certamente, tratou-se de um novo ímpeto 

aos movimentos de massa do país.  

 Nesse quadro, então, em abril de 1979, os jornalistas de São Paulo, reunidos no SJSP 

(Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado de São Paulo), em assembleia geral da 

categoria, pediram por 25% de aumento em seus salários e imunidade para os representantes da 

redação em caso de retaliações. Diante da negativa dos proprietários dos jornais (Empresa Folha 

da Manhã, S/A O Estado de S. Paulo, Empresa Jornalística Comércio & Indústria, S/A Diário 

de S. Paulo, S/A Diário da Noite, Editoria Jornalística Gazeta Mercantil S/A, Editoria Abril 

 
81 Conselho Editorial. Levantamentos de pontos indicativos de posição editorial e avaliação sintética do momento 

político (1978) apud MOTA; CAPELATO. História da Folha de S. Paulo, p. 239-242. 
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Ltda., Editoria Visão Ltda. e Visão Editorial S/A), que propuseram 16% de aumento e nem 

sequer se pronunciaram a respeito da imunidade, em 23 de maio, em nova assembleia realizada 

no TUCA (Teatro da Universidade Católica de São Paulo), que contou com mais de 1 mil e 

quinhentos jornalistas profissionais, a greve fora deflagrada. No entanto, além de enfrentar a 

intransigência patronal, a categoria se dividia em relação ao movimento (na assembleia de 23 

de maio, foram 886 votos favoráveis e 528 contrários à greve).  

 Apesar dos esforços dos grevistas, o movimento fracassara. Afora a repressão nua e 

crua,82 no dia 28 de maio o Tribunal Regional do Trabalho julgou a greve ilegal, e a categoria, 

reavaliando a situação, decidiu pelo fim do movimento, em 31 de maio. Na empresa que 

acompanhamos mais de perto, as retaliações não acabariam por aí: segundo o depoimento de 

Ricardo Carvalho, repórter da Folha de S.Paulo, a empresa demitiu cerca de 70 jornalistas logo 

depois da greve.83 O fim do movimento dos jornalistas de 1979, junto da derrocada das demais 

articulações democráticas e populares, serviria para exibir os limites da vindoura “abertura” – 

o processo não permitiu o avanço de uma luta consequente, na medida em que se configurou, 

fundamentalmente, como um rearranjo político das mesmas classes dominantes; noutras 

palavras, a intransigência dos proprietários dos jornais indicava que a “abertura” seria assim, 

limitada.  

 Ainda sobre 1979, devemos destacar mais duas ocorrências significativas para a 

trajetória do periódico ora estudado. Passados dois anos do “caso Diaféria”, os editoriais da 

Folha de S.Paulo voltariam a circular, fator que propiciaria o teste prático das propostas do 

Projeto Folha. E o Conselho Editorial passaria por uma mudança: abandonava as suas fileiras 

Cláudio Abramo, figura abertamente de esquerda, que teria pedido o seu afastamento durante a 

greve dos jornalistas.84 Em seu lugar entraria o engenheiro eletrônico e físico Rogério C. 

Cerqueira, o que não significou uma mudança qualitativa nas linhas que vinham sendo traçadas 

desde 1978, apenas serviu para revitalizar os laços da Folha com o mundo acadêmico – haja 

 
82 Segundo Jair Borin, chefe do Departamento de Jornalismo e Editoração da Escola de Comunicações e Artes 

(ECA) da USP, PM e guardas de segurança das empresas intervieram com espancamentos, detenções, emprego de 

gás lacrimogênio e atropelamentos de grevistas por caminhões das empresas. BORIN, Jair. A greve de 1979 nas 

Folhas. In: MOTA; CAPELATO. História da Folha de S. Paulo, p. 358-359. 
83 CARVALHO, Ricardo. A greve dos jornalistas de 1979. In: MOTA; CAPELATO. História da Folha de S. 

Paulo, p. 367. 
84 Abramo, após o pedido de demissão, foi trabalhar com Mino Carta no Jornal da República. Em 1980, porém, 

foi novamente recrutado por Octávio Frias de Oliveira, desta vez para trabalhar como correspondente da Folha de 

S.Paulo em Londres. Em 1983, mudou-se para Paris, na mesma condição de correspondente. ABRAMO, Claudio. 

A Regra do Jogo. São Paulo: Editora Schwarcz Ltda., 1988. p. 20. 
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vista a origem do novo integrante do colegiado.85 No entanto, não podemos negar que, sem as 

fortes opiniões de Abramo, o Conselho Editorial teria um impacto em suas proposições. 

 Por isso, a greve de 1979 nos é um elemento-chave, mais pelas implicações que ela teve 

sobre a condução do Projeto Folha do que pela movimentação política propriamente dita. Como 

veremos a seguir, o segundo documento do projeto, divulgado em junho de 1981 (“A Folha e 

alguns passos que é preciso dar”), assume um tom exigente e, por vezes, intimidador. Ademais, 

as análises políticas, preponderantes no primeiro documento, cedem lugar às questões técnico-

jornalísticas, o que indicava uma guinada do Projeto Folha; a obsessão, a partir daquele 

momento, seria a de fazer um jornalismo moderno, independente e com rigor técnico, nem que 

isso custasse uma reforma radical no âmbito das redações. 

 De partida, o segundo documento deixa clara a intenção de voltar as redações e suas 

equipes às preocupações do campo jornalístico: “O objetivo [do jornal] é, antes de mais nada, 

oferecer três coisas ao seu público leitor: informação correta, interpretações competentes sobre 

essa informação e pluralidade de opiniões sobre os fatos”.86 Destacam-se, nessa parte, as 

exigências por textos que se aproximem da neutralidade – embora afirme que a “neutralidade 

absoluta” é impossível, o documento diz que a aproximação dela não o é – e pelo “domínio 

sobre a técnica de escrever”. Mais abaixo, entretanto, o documento disserta sobre a 

imprescindível tarefa do jornal ter “as suas próprias convicções sobre os fatos e problemas. Elas 

é que transformam o jornal em um ser ativo, com uma identidade visível e um certo papel a 

desempenhar”. A pretensão de ser neutro ao lado da exigência de ter convicção própria, apesar 

de parecer coisa contraditória, é algo canônico na grande imprensa; o que resolveria o impasse, 

segundo o documento de 1981, seria a pluralidade: publicar o maior número possível de 

opiniões que se distribuem no interior da sociedade brasileira. 

 Depois, o documento passa a se deter sobre uma “ideia de jornal”. Afirma que a empresa 

já apresenta solidez econômica e financeira, além de um “senso de oportunidade” para ler a 

conjuntura – de fato, como vimos, a Folha soube se aproveitar dos ventos da conjuntura tanto 

para firmar-se como um conglomerado quanto para lograr a sua influência junto à opinião 

pública. Mais adiante, o texto considera como fato reconhecido a “independência” de seu 

principal jornal, a Folha de S.Paulo. Segue dizendo que este 

Vem escrevendo de modo cada vez mais nítido o seu papel real na cena 

política, preenchendo a função de um órgão liberal-progressista, ou seja, numa 

 
85 MOTA; CAPELATO. História da Folha de S. Paulo, p. 246-247. 
86 Conselho Editorial. A Folha e alguns passos que é preciso dar (1981). Disponível em: 

https://www1.folha.uol.com.br/folha/conheca/projetos-1981-1.shtml. Acesso em: 23 maio 2021. 

https://www1.folha.uol.com.br/folha/conheca/projetos-1981-1.shtml


47 

 

só frase: partidário dos princípios e métodos legados pelo liberalismo político 

e preocupado com a necessidade de introduzirmos reformas pacíficas mas 

profundas no capitalismo brasileiro, destinados a solucionar os problemas 

sociais mais graves e criar convivência social estimável para a maioria e 

aceitável para as minorias.87 

 Embora de modo genérico, o jornal autoproclama-se “liberal-progressista”, e de novo 

destaca a necessidade de reformas “profundas” no capitalismo brasileiro. Como vimos, o 

primeiro documento desqualifica o liberalismo, dizendo-o incapaz de resolver as contradições 

de nossa sociedade. Entendemos que as críticas do texto de 1978 se referiam a um liberalismo 

de corte excludente, alheio aos interesses das camadas médias e baixas da sociedade. Desta vez, 

em 1981, acrescentando o “-progressista”, o Conselho Editorial mostraria a sua pretensão de se 

aproximar das teses liberais que supostamente visavam ao aperfeiçoamento social, tecnológico, 

científico e econômico da sociedade. 

 Agora, o documento volta à carga, e basicamente apregoa que, diferentemente da década 

anterior, em que tentou delinear a posição do jornal em termos políticos, o foco, no decurso dos 

anos 1980, deveria ser a redação – tanto a sua parte técnica e informativa quanto a sua 

consonância ideológica com o projeto. Nesse momento, o texto mostra-se rigoroso em relação 

aos seus ditames: 

[...] [a Folha] precisa, sobretudo, que todas as pessoas que ocupam posições 

de chefia ou de grande responsabilidade individual na sua estrutura interna 

conheçam qual é o projeto [...]. Sugerimos que todos os que exercem cargos 

de chefia ou funções de confiança façam uma opção permanente – disponham-

se a abraçar em definitivo o projeto do jornal como uma missão a ser cumprida 

a cada dia, com afinco, aplicação e responsabilidade, ou que desistam do 

cargo, por discordância ou por inapetência [...].88 

 Vale reiterar que esse é o primeiro documento publicado após a greve dos jornalistas de 

1979. Ainda segundo as declarações de Jair Borin, dentre todas as grandes redações, a mais 

mobilizada da greve era a da Folha de S.Paulo: todos os seus editores teriam aderido ao 

movimento.89 Por esse motivo, a greve de 1979 é importante para pensarmos na produção 

enunciativa dos novos documentos do Projeto Folha. Ao exigir o comprometimento com o 

projeto por parte das chefias de redação, o Conselho Editorial, além de desejar firmar, 

efetivamente, as suas propostas na prática, tinha em vista evitar possíveis (e novas) 

manifestações políticas de seus subordinados. Por trás da obstinação técnica e jornalística, 

havia, portanto, uma politização do documento. Ademais, foi nesse quadro de cobranças por 

“aplicação”, “responsabilidade” e adesão ao projeto que algumas editorias passaram por amplas 

 
87 Ibidem. 
88 Ibidem. 
89 BORIN, Jair. A greve de 1979 nas Folhas. In: MOTA; CAPELATO. História da Folha de S. Paulo, p. 358. 
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reformas, tendo inclusive uma renovação de seu pessoal, com a incorporação de jovens recém-

formados às suas fileiras – foi o que aconteceu com a “Ilustrada”, conforme veremos mais 

adiante. 

 Em março de 1982, seria publicado o terceiro documento do Projeto Folha: “A Folha 

em busca do apartidarismo, reflexo do profissionalismo”. O mote do texto – “apartidarismo” – 

deu-se por obra do ano em questão ser marcado pela corrida eleitoral e, posteriormente, pelas 

eleições para governadores (a primeira eleição direta para governadores desde 1965, com a 

volta do pluripartidarismo); seria um novo teste prático para o projeto. Aliada às preocupações 

apartidárias, apareceria, novamente, a busca pelo aprimoramento técnico-jornalístico e pela 

“independência”: 

Esses esforços no rumo da independência exigem [...] um crescente 

profissionalismo da nossa parte. Embora a imparcialidade jornalística seja 

uma fantasia [...], ainda assim é preciso reconhecer que há tratamentos 

jornalísticos mais parciais que outros [...]. Nesse sentido, profissionalismo é 

sinônimo de desengajamento. É uma luta sem trégua contra o parti pris, contra 

o preconceito, contra o senso comum [...], contra a falta de clareza e concisão, 

contra as informações incompletas e ambíguas.90 

 É importante dizer que o “apartidarismo” da Folha – o qual, diga-se, já aparecia no 

último documento – consistia em unir sob a mesma bandeira elementos dos diferentes partidos 

e grupos que consumiam o jornal. Noutras palavras, a ideologia apartidária dava-se, também, 

por uma lógica de mercado: prescindir desse ou daquele grupo político significaria perder 

consumidores. E como nesse quadro da conjuntura tínhamos uma aliança circunstancial entre 

setores da burguesia e das classes médias e baixas da sociedade, ao menos no que concerne a 

uma ou outra orientação tática (como a derrocada da ditadura militar), a Folha de S.Paulo, por 

vezes, ao se juntar a esse coro, logrou ainda mais popularidade.91 Ainda nessa perspectiva, e na 

esteira das exigências pelo “pluralismo” do texto anterior, o documento pedia pela abertura de 

espaços para “pontos de vista divergentes, sem atrelar-se, no todo ou em parte, a partidos 

políticos”, assim o jornal atingiria a sua “independência”. O radicalismo apartidário, então, seria 

retomado em praticamente todos os outros textos do Projeto Folha. Por último, o documento de 

1982 ainda traz regras de estilo e comportamento jornalísticos, chegando a discriminar, por 

exemplo, qual tipo de matéria não deveria ser assinada, qual artigo deveria ser assinado, quando 

as reportagens deveriam ser assinadas etc.92 

 
90 Conselho Editorial. A Folha em busca do apartidarismo, reflexo do profissionalismo (1982) apud SILVA. Mil 

Dias, p. 103-104. 
91 Após a consolidação da democracia burguesa, no entanto, essa aliança seria desmanchada, e muitos movimentos 

que antes encontravam suas ideias refletidas no jornal passavam agora a criticá-lo. 
92 SILVA. Mil Dias, p. 103. 
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  Dois anos depois, em 1984, a Folha viveria um de seus momentos mais significativos. 

Seu “carro-chefe”, a Folha de S.Paulo, autônoma do ponto de vista financeiro e mais livre do 

ponto de vista político, com um amplo e fiel conjunto de leitores, dispondo de uma redação 

jovem e plural, teria agora todos os motivos para se inscrever entre os partidários da 

redemocratização – embora se declarasse “apartidária”, a posição pró-“abertura política” era 

inconteste. Valendo-se de uma linguagem por vezes irreverente, crítica e liberal, portava-se 

como inspetora da vida política brasileira. Agora, com Otávio Frias Filho na chefia da redação, 

lançava-se aos movimentos pela redemocratização, em especial às Diretas-já, campanha a que 

se entregou de corpo e alma – ficou conhecida como o “Jornal das Diretas”. Assim, a pretensão 

de se tornar uma espécie de “Frente Democrática”, assumida ainda no primeiro documento de 

1978, chegava a bom termo.  

 Por esses motivos, o documento do Projeto Folha de junho de 1984 – “A Folha depois 

da campanha das diretas-já” – inicia aclamando o prestígio que o periódico lograra por obra da 

cobertura das campanhas em prol da redemocratização: 

A campanha diretas-já faz parte da história brasileira. Faz parte, também, da 

história da Folha, que aderiu à campanha em novembro do ano passado e foi 

o primeiro grande meio de comunicação a fazê-lo. De novembro até a votação 

da emenda Dante de Oliveira, em abril, o jornal experimentou uma 

mobilização interna sem precedentes. Externamente, disseminou e consolidou 

o prestígio público acumulado nos anos anteriores. Impôs-se, ao país inteiro, 

como uma das principais forças formadoras de opinião pública. Conquistou 

um importante crédito de confiança junto à sociedade civil. Antes da 

campanha, era difícil ignorar a Folha; depois dela, tornou-se impraticável.93 

 De fato, a Folha de S.Paulo, durante e após a campanha das Diretas-já, consumou a sua 

posição de periódico de ampla projeção nacional (chegou a vender mais que O Globo e o Jornal 

do Brasil, no Rio de Janeiro) em termos de influência sobre a opinião pública: em 1984, a média 

da circulação paga era de 208 mil cópias/dia.94 O jornal, segundo o documento “o menos 

conservador de toda a grande imprensa brasileira”, nesse momento, soprava junto aos interesses 

da “sociedade civil” (seu público-alvo), cujas exigências clamavam pelo fim da ditadura militar. 

Nessa rota, suas páginas aprofundariam os debates sobre a democratização da cultura, da 

qualidade do ensino público e gratuito, do aperfeiçoamento de nossas leis trabalhistas, dos 

temas da juventude, das exigências por uma Constituinte etc.95 

 
93 Conselho Editorial. A Folha depois da campanha Diretas-já (1984). Disponível em: 

https://www1.folha.uol.com.br/folha/conheca/projetos-1984-1.shtml. Acesso em: 23 maio 2021. 
94 SILVA. Mil Dias, p. 194. 
95 MOTA; CAPELATO. História da Folha de S. Paulo, p. 246-247. 

https://www1.folha.uol.com.br/folha/conheca/projetos-1984-1.shtml
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 Apesar disso tudo, o texto disserta a respeito de uma fragilidade na “estrutura 

jornalística” – a exemplo dos dois últimos documentos, as questões técnico-jornalísticas ainda 

são prevalentes. Comenta-se sobre os ainda precários serviços noticiosos; os “altos e baixos no 

interior de cada edição”; os percalços e irregularidades no fluxo interno, isto é, das fontes de 

produção até a impressão; a dificuldade de o jornal cumprir o cronograma imposto pelas 

exigências industriais e de circulação; e os “erros grosseiros” de informação, presentes em 

praticamente todas as edições. Em sua parte propositiva, portanto, o documento exige que os 

chefes de redação e sucursais dediquem menor atenção à rotina diária – passando tais serviços 

aos seus subordinados – e ataquem os “problemas de estrutura”. Nesse passo, a tarefa, de acordo 

com o documento, seria a de atingir a “intransigência técnica” e uniformizar os critérios 

editoriais.  

 No que concerne à consecução dos dois últimos pontos – intransigência técnica e 

uniformização de critérios editoriais –, o documento anuncia que “está praticamente pronto” o 

Manual Geral da Redação. Longamente preparado durante a gestão de Boris Casoy, com auxílio 

de José Silveira – à época, o diretor da sucursal do Rio –, o manual foi lançado ainda em 1984, 

reunindo, em 338 verbetes listados em ordem alfabética, métodos e procedimentos cujos 

propósitos consistiam em orientar a prática do jornalista, abordando questões linguísticas, 

gramaticais, éticas e profissionais. Chegava-se a descer a minúcias de descrever as atitudes que 

os jornalistas da Folha deveriam ter em seu ofício, como, por exemplo, no verbete “Tensão 

jornalística”: 

Em princípio, tudo o que a Folha publica é importante, grave ou dramático. 

Os textos e sua edição devem refletir esse clima de tensão nervosa, resultado 

da necessidade de dizer coisas importantes em pouco tempo e em pouco 

espaço. Se essa tensão não transparece, o jornal transmite um clima de 

preguiça, complacência e abulia.96 

 Sobre a necessidade do manual, Otávio Frias Filho – coerentemente com o mote técnico-

jornalístico do Projeto Folha –, às vésperas de seu lançamento, diria: 

É espantoso o atraso técnico em que se encontra a atividade jornalística. O 

planejamento é quase sempre ocasional, não há homogeneidade de método, os 

critérios de qualidade oscilam ao sabor do arbítrio de cada chefia e das 

convicções pessoais de cada profissional [...]. O grau de amadorismo [do 

jornalismo] é muito superior ao que se encontra na maior parte dos demais 

setores de prestação de serviços – a engenharia de trânsito ou a hotelaria, por 

exemplo. Mesmo com lacunas e imperfeições, o Manual Geral da Redação da 

Folha é um instrumento a serviço de uma atitude mais profissional no setor 

[...].97 

 
96 Manual Geral da Redação. São Paulo: Folha de S.Paulo, 1984. p. 81. 
97 FILHO, Otávio Frias. Em favor do método. Folha de S.Paulo, 29/09/1984. Primeira Leitura. p. 46. 
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 Como dissemos, depois da campanha das Diretas-já, a Folha de S.Paulo assumia um 

papel sem precedentes em sua história: sua influência a nível nacional nunca tivera tamanha 

proporção. Seus jornalistas – alguns deles prestigiados devido à contumaz cobertura política do 

período, a exemplo de Clóvis Rossi e Ricardo Kotscho – tomavam cada vez mais liberdade em 

seus textos, enviesando os temas políticos do momento de acordo com suas especialidades. E, 

a bem da verdade, ainda que setores da burguesia entrassem em um consenso a respeito do fim 

da ditadura militar, estes viam a Folha de S.Paulo com mais reservas do que qualquer outro 

veículo da grande imprensa, muito por conta das posições políticas do periódico serem mais 

avançadas.98 Logo, tanto a guinada tecnocrata do Projeto Folha quanto a implementação do 

Manual Geral da Redação, embora apresentadas como instrumentos a serviço de uma atividade 

mais profissional do jornalismo, eram, também, mecanismos de controle sobre as redações, 

cujas preocupações consistiam, fundamentalmente, em adequar as linhas editoriais da Folha de 

S.Paulo aos “novos” interesses das classes dominantes quando da chamada “abertura política”. 

Tais mecanismos, portanto, escanteando uma eventual punição do mercado, radicalizavam o 

controle sobre o trabalho de seus jornalistas, evitando que estes se opusessem ao “novo” arranjo 

das relações sociais e de classe que se formava no Brasil, ao “novo” establishment. No rescaldo 

disso tudo, apareceriam as supracitadas exigências industriais e de circulação do documento de 

1984: por óbvio, muito mais uma necessidade técnica e de mercado do que política 

propriamente dita. Era imprescindível racionalizar o processo produtivo para garantir a posição 

do jornal perante os concorrentes. 

 Certamente que o radical processo de reformulação não agradou a muitos trabalhadores 

da empresa, fosse por discordância ideológica ou por inaptidão. Cabe destacar que o Projeto 

Folha também foi um projeto de informatização da redação, com, por exemplo, a 

implementação dos terminais de vídeo (sistema de computadores, terminais e fotocopiadoras). 

Quer dizer, além da renovação editorial e ideológica, os jornalistas ainda tiveram de eliminar a 

máquina de escrever, o papel, e aprender a lidar com novas tecnologias. Sobre estes 

profissionais, o documento de 1984 era taxativo: “Não há tempo nem condições materiais para 

adestrá-los e prepará-los adequadamente; terão de ser substituídos”. Não à toa, somente naquele 

ano, 116 jornalistas pediram demissão ou foram demitidos.99  

 Frias Filho, agora capitaneando a redação, radicalizaria o processo de substituição de 

profissionais. As “mãos de ferro” da nova chefia, no que concerne à aplicação do Projeto Folha, 

 
98 SILVA. Mil Dias, p. 181. 
99 Em 1985, 142 jornalistas abandonariam a empresa, enquanto em 1986, seriam 187. Ibidem, p. 192. 
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renderam, ao mesmo tempo, um acirramento político no interior da empresa e, de certo modo, 

o sucesso desse processo de renovação, cuja expressão se dava no aumento da vendagem e das 

assinaturas da Folha de S.Paulo – entre maio de 1984 e fevereiro de 1985, o crescimento de 

assinaturas foi de 24,74%. 

 Em se tratando do acirramento político no âmbito da empresa, em fevereiro de 1985, 50 

jornalistas reuniram-se para discutir o projeto e resolveram elaborar um abaixo-assinado para 

ser encaminhado à direção, que recebeu a adesão de 155 jornalistas – à época, 65% do total das 

redações em São Paulo. O abaixo-assinado, em linhas gerais, reclamava da aplicação do projeto 

no dia a dia da empresa, e não de seus preceitos e ideias – os quais eram justos e corretos, 

segundo os jornalistas. O documento, ademais, denunciava a alta rotatividade de pessoal em 

todos os níveis e afirmava que “as relações de trabalho entraram em rápido processo de 

deterioração, com claros reflexos no produto final”; exigia a rediscussão do Manual Geral da 

Redação entre todos os jornalistas; reivindicava uma política global de recursos humanos e um 

plano de carreira claro e explícito, além de uma nova discussão do processo de avaliação do 

desempenho. Ao final, os jornalistas advertiam: as normas e regras “jamais deveriam funcionar 

como um AI-5”.100 

 As reivindicações, contudo, não foram atendidas, e, como se não bastasse, logo viria 

uma nova retaliação por parte da direção da empresa: os signatários do abaixo-assinado que 

ocupavam cargos de chefia (editores e editores-assistentes) foram afastados ou demitidos – um 

desses foi Clóvis Rossi, então figura de proa do Conselho Editorial. Quatro dos seis editores 

foram substituídos, além dos comandos das sucursais do Rio de Janeiro e Brasília. Dos novos 

contratados – em sua maioria jovens, à semelhança de Frias Filho, que à época tinha somente 

27 anos – passou a ser exigida a leitura e a concordância com o projeto; a estrutura hierárquica 

da empresa queria mostrar-se mais rígida. Tal processo fazia valer a exigência da “opção 

permanente” pelo projeto, conforme anunciava o documento de 1982. Ficava evidente, uma vez 

mais, o despotismo empresarial e a falta de democracia interna do jornal que, 

contraditoriamente, levantava a bandeira da democratização do país. Em resumo, a obsessão da 

nova direção era a de extinguir o amadorismo, o laissez faire da redação, e fazer da Folha uma 

empresa implacável e totalmente adequada às normas e aos padrões da sociedade de mercado 

da “Nova República”.  

 
100 SILVA. Mil Dias, p. 114-116; MUNIZ. As mudanças de linha editorial na Folha de S.Paulo (1979-1989), p. 

54. 
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 Vencidas as resistências, o texto “Projeto Editorial da Folha – 1985-1986”, de julho de 

1985, inicia afirmando que houvera a “implantação de um regime democrático” no Brasil, e 

que o espaço público, antes fechado e dicotômico, “abriu-se em matizes sofisticados e 

possibilidades múltiplas”. Por vezes, o texto destaca que “a sociedade politicamente aberta [...] 

deseja retomar o desenvolvimento” e que “trata-se de um novo período, com dificuldades e 

perspectivas novas”.101 Para a Folha, um “novo” Brasil emergia, a saber, o Brasil da “abertura 

democrática”, por isso, o jornal deveria, “mais do que nunca, voltar a valer antes pelo que ele é 

como jornal do que pela sua atitude em face de uma conjuntura” – mais uma vez, o alerta para 

que as editorias e suas equipes abandonassem o período de hipertrofia política, que marcara o 

periódico até então, e voltassem as suas atenções às práticas técnico-jornalísticas. Em linhas 

gerais, a essa altura, o projeto desejava conferir ao periódico mais precisão pela informação que 

publicava do que pelas posições políticas que adotava. 

 Depois, o texto retoma as proposições de se fazer um jornalismo “crítico, apartidário, 

moderno e pluralista”. Sobre a pretensão de ser “moderno”, novamente o documento destaca a 

suposta “abertura democrática” em vigência, e, por isso, pleiteia uma postura atenta às “novas” 

exigências do período. Em relação aos aspectos “apartidário”, “crítico” e “pluralista”, é 

defendida, embora de modo genérico, uma crítica substantiva, “contra tudo e contra todos”, 

baseada na revelação de fatos documentados e incontestáveis. Essa radicalidade, de acordo com 

o Projeto, seria possível justamente por conta da postura apartidária e plural, cuja adoção traria 

ao jornal as mais diversas opiniões, expectativas e preferências distribuídas entre o 

“heterogêneo” e “pluripartidário” conjunto de leitores. 

 Os problemas de ordem estrutural também são retomados, em especial os que 

concernem ao fluxo interno e aos erros de cada edição – “longe de serem toleráveis”. Nesse 

sentido, é reforçada a exigência pela intransigência técnica: “O jornalismo não é mais 

artesanato, mas uma atividade industrial que reivindica método, planejamento, organização e 

controle”.102  

 E o Manual Geral da Redação, conforme o texto, estava sendo um instrumento 

importante para a consecução dessa tarefa, uma vez que homogeneizava os resultados obtidos. 

Nesse sentido, o texto assume um tom triunfalista, como se o período mais dificultoso em 

relação à aplicação do projeto tivesse passado.  

 
101 Conselho Editorial. Projeto Editorial da Folha – 1985-1986. (1985). Disponível em: 

https://www1.folha.uol.com.br/folha/conheca/projetos-1985-1.shtml. Acesso em: 23 maio 2021. 
102 Ibidem. 

https://www1.folha.uol.com.br/folha/conheca/projetos-1985-1.shtml
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 Acresça-se, ainda, a volta da definição do jornal como “liberal”, dessa vez como 

“radical-liberal” e desejoso de uma “sociedade menos injusta, mais organizada e desenvolvida”. 

Sob essa perspectiva, as editorias de política e economia deveriam evitar jargões e linguagem 

cifrada, além de relatar, sempre que possível, os dois lados envolvidos no conflito “capital e 

trabalho”. 

 Mais adiante, um aspecto inédito no Projeto Folha até então: o texto desce a minúcias 

de descrever a linha de preocupações centrais de cada caderno do jornal, apontando o papel de 

cada editoria. Na área da política, a postura deveria ser a de fiscalizar a esfera pública e a da 

política, fazendo uma ponte de comunicação entre estados, partidos e “sociedade civil”; na 

economia, “sofisticação técnica” e exatidão nos números e dados, mas sem esquecer do 

didatismo; na área exterior, afirma-se a necessidade de “promover uma disposição crítica diante 

da política das superpotências e das violações ao princípio da autodeterminação dos povos”; a 

Área Geral, de acordo com o documento, deveria prestar serviços ao leitor, apresentando temas 

heterodoxos: questionar serviços públicos, criticar serviços particulares, zelar pelos direitos do 

cidadão-contribuinte, saneamento, previdência, urbanismo etc.; e o “Folhetim” deveria 

conservar “o caráter ensaístico, polêmico e de alta definição, preocupado com temas que 

interessam à comunidade universitária e ao público com afinidades intelectuais”. Sobre o papel 

atribuído à “Ilustrada”, comentaremos mais adiante. 

 O documento seguinte, “Projeto Editorial 1986-1987”, de setembro de 1986, segue na 

esteira do último texto e não traz nada que mereça uma análise mais detida. Apenas destaca a 

incorporação do Manual Geral da Redação ao trabalho cotidiano, anuncia a resolução de alguns 

dos problemas estruturais (como a distância entre reportagem e edição) e aponta a diminuição 

do turn-over da redação (taxa de rotatividade de pessoal). Ademais, dá orientações a respeito 

da cobertura do Congresso Constituinte: ressalta que a Folha de S.Paulo teria o dever de revelar 

aos seus leitores “os interesses corporativistas que serão mascarados em propostas com retórica 

de defesa da sociedade como um todo. Deve evitar o tom técnico-jurídico pouco acessível e 

interessante que [...] prevalecerá nos debates”.103 

 Como vimos, o Projeto Folha é fundamental para o estudo da trajetória do periódico 

Folha de S.Paulo no final dos anos 1970 e início dos anos 1980. Os documentos elaborados 

pelo Conselho Editorial e pela Redação, no decurso da teorização e aplicação do projeto, 

ajudam-nos a perscrutar tanto as linhas editoriais mais gerais do jornal quanto as suas 

 
103 Idem. Projeto Editorial da Folha – 1986-1987 (1986). Disponível em: 

https://www1.folha.uol.com.br/folha/conheca/projetos-1986-4.shtml. Acesso em: 23 maio 2021. 

https://www1.folha.uol.com.br/folha/conheca/projetos-1986-4.shtml
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incidências sobre o papel de cada caderno. A partir de nossa crítica documental, pudemos 

verificar que os anos de 1979 e 1985 são datas-chave para as mudanças nos lugares de 

enunciação do Projeto Folha: depois de 1979, por conta da greve dos jornalistas, é evidente que 

o Projeto Folha passa por uma mudança em suas orientações, uma vez que os documentos daí 

em diante privilegiarão as questões técnico-jornalísticas em detrimento das análises políticas. 

Quer dizer, passado o período de hipertrofia política, a obstinação da direção da empresa era a 

de racionalizar o processo produtivo, substituindo editores e suas equipes de jornalistas, 

informatizando a redação e melhorando o fluxo interno. O ano de 1985, por sua vez, após novas 

movimentações políticas (dessa vez restritas a empresa), traz um documento cujo tom 

triunfalista denota uma suposta “vitória” do projeto no que diz respeito a sua aplicação – 

reafirma a sua hierarquia perante os novos contratados, fazendo-os aderir aos ditames do 

projeto, e endossa a importância do Manual Geral da Redação. Ademais, o texto traz indicações 

de atuação para cada caderno do jornal, reiterando o controle sobre os jornalistas e suas 

produções e delineando de modo mais claro as suas linhas editoriais. Esse processo todo será 

fundamental para pensarmos nas transformações pelas quais a “Ilustrada” passou, conforme 

veremos mais adiante. 

 Em resumo, excetuando os “sustos”, a Folha soube manobrar muito bem as suas 

relações com a ditadura militar: nos primeiros anos e na fase mais repressiva, serviu aos órgãos 

de repressão e legitimou o poder militar para criar o seu conglomerado e modernizar-se 

tecnologicamente. Depois, sob a benção de Geisel, a partir de 1974, tratou de conformar um 

periódico – a Folha de S.Paulo – cada vez mais crítico, profissional e competitivo. E, quando 

iniciada a tal “abertura”, dessa vez refreando os ímpetos políticos, a empresa investiu 

maciçamente em sua redação, racionalizando ainda mais o processo produtivo. Ao cabo desse 

processo, logrou consolidar-se como um conglomerado comunicacional bastante relevante para 

o jornalismo brasileiro dos anos 1980. Com o passar dos anos, o jornal cada vez mais se 

aproximará dos grandes grupos empresariais e financeiros, rendendo-se às retóricas 

neoliberais.104 

 Silva, ao salientar outra importante contribuição do Projeto Folha, esta relacionada à 

incessante busca da opinião do leitor para a conformação das mensagens da Folha de S.Paulo, 

aponta que, em 1982, o departamento de pesquisa da empresa implementou um inovador 

sistema de investigação do conjunto de seus leitores, cuja intenção era a de auxiliar as editorias 

e redações na produção de um conteúdo consequente aos interesses do público – em 1984, o 

 
104 MUNIZ. As mudanças de linha editorial na Folha de São Paulo, p. 176-177. 
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departamento se transformaria no Datafolha.105 Os perfis dos leitores feitos pelo Datafolha 

permitem que analisemos o público a que se destina o conteúdo da Folha de S.Paulo. 

 Quanto à composição socioeconômica do grupo consumidor do jornal, verificamos uma 

clara elitização no período de nosso estudo: enquanto em 1983, 22% dos leitores do periódico 

pertenciam aos círculos da “Classe A” – assim chamada pela pesquisa –, em 1985 esse número 

vai para 38,4%. A “Classe B” compunha, em 1983, 46% do público leitor do jornal e, em 1985, 

37%. Os níveis de instrução dos leitores também atestam a elitização: em 1982, 10% dos 

leitores tinham apenas o nível primário; em 1986, esse índice cai para 3,3%. Aqueles com 

estudos em nível de pós-graduação sobem de 3,8%, em 1982, para 11,4%, em 1986. 

Definitivamente, o jornal dialogava pouco ou quase nada com as camadas mais humildes da 

sociedade: em 1985, 3,7% dos leitores pertenciam a esses setores. Outro dado relevante do 

perfil anual do leitor de 1986106 é a faixa etária do público da Folha de S. Paulo: 50% têm até 

35 anos de idade.107 

 Os números nos mostram que a Folha de S.Paulo, em particular nessa conjuntura, era 

amplamente lida pela juventude universitária das classes A e B. Os ares da “Nova República” 

vindoura deixariam setores dessa juventude ávidos pelas informações daquele moderno e 

“antenado” periódico. Sem embargo, tal juventude, para além das seções de política e 

economia, teria semelhante interesse por outro caderno do jornal: a “Ilustrada”, cuja cobertura 

se dedicaria, entre outras coisas, ao crescente mercado de bens culturais da década de 1980. 

 

1.3 “Ilustrada”: Um caderno de cultura 

 De simples depositório de “variedades” a caderno arrojado e inovador, a “Folha 

Ilustrada” (depois somente “Ilustrada”) acompanhou de perto as transformações da Folha, em 

especial a partir da administração Frias de Oliveira-Caldeira Filho. Durante os anos de nosso 

corte cronológico, o caderno diário foi, sem dúvida, um dos principais veículos culturais do 

país, constituindo fonte fecunda de matérias, reportagens, crônicas, entrevistas, críticas e 

agenda cultural a respeito da música popular e de seus movimentos. Nesta seção do trabalho, 

discorreremos sobre a história do caderno, a fim de chegarmos ao momento de sua maior 

popularidade nos anos 1980 e, a partir disso, localizarmos, em seu âmbito, a sua crítica musical. 

 
105 SILVA. Mil Dias, p. 208. 
106 Como se sabe, o nosso recorte vai de 1979 a 1985. No entanto, não encontramos as informações sobre a faixa 

etária do conjunto de leitores desses anos. Adotamos o perfil do leitor do ano de 1986, que, mesmo não 

compreendido em nossa periodização, indica uma tendência do jornal. 
107 SILVA, op. cit., p. 210. 
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 O advento da “Folha Ilustrada” na segunda metade do século XX refletia um fenômeno 

já ocorrido na imprensa desde as primeiras décadas do Oitocentos. Em matéria de iconografia, 

graças à industrialização e à demanda social por informações, a xilografia de topo, a litografia 

e a fotografia passariam a anunciar-se nos – agora ilustrados – periódicos europeus.108 O Brasil 

também experimentaria, ainda no século XIX, ao cabo do período imperial, a impressão de um 

periódico com recursos imagéticos, a propósito intitulado Brasil Ilustrado: arquivo de 

conhecimentos úteis. O periódico impresso no Rio de Janeiro, ainda que não estritamente 

voltado aos temas da cultura, em sua pioneira edição de 1887, dizia ofertar aos seus leitores 

“[...] tudo quanto pode instruir recreando, especialmente em relação às coisas pátrias, à história, 

geografia, uso, costumes, flora, fauna, paisagem e obras de arte do Brasil [...]”.109 Nesse mesmo 

ano de 1887, ademais, nosso país receberia A Ilustração, periódico impresso em Paris e enviado 

quinzenalmente à capital do Império. Enquanto o primeiro se preocupava em identificar e 

sistematizar traços da nacionalidade brasileira, o segundo, “desnacionalizado” (no que se refere 

às nações portuguesa e brasileira), talvez se aproximasse mais do tipo de jornalismo que ora 

acompanhamos, pois difundia condutas, valores, bem como intentava formar gostos e padrões 

estéticos além-mar.110 Inclusive o nome do caderno que aqui estudamos, “Ilustrada”, filia-se a 

essa tradição. 

 No entanto, o cerne desta parte do trabalho é analisar, em linhas gerais, o advento dos 

cadernos de cultura (que, naturalmente, dispõem de ilustrações), isto é, o segmento de um 

periódico que reserva as suas páginas para as atividades humanas produtoras de valores 

materiais e espirituais, quer sejam no âmbito da técnica e da ciência, quer sejam no âmbito das 

artes (cinema, literatura, teatro, música popular etc.) e de suas instituições correspondentes. Tal 

processo tomará vulto nos primeiros anos do século XX, após a Primeira Guerra Mundial. De 

acordo com Albert e Terrou, em virtude da concorrência do rádio e das revistas ilustradas, os 

jornais buscariam satisfazer uma parcela cada vez maior de público consumidor, com matérias 

e reportagens que trouxessem todos os tipos de informação e curiosidades, numa radicalização 

da diversificação de conteúdo.111 Tornava-se mister proporcionar um conjunto de leituras que 

agradasse a todos os membros da família. Com esse afã, ainda segundo os autores, surgiriam as 

“páginas-revista”: cadernos, páginas ou seções que reúnem os temas das “variedades” 

 
108 LUCA, Tânia Regina de. O Brasil Ilustrado (1887-1888) e Félix Ferreira: conhecimentos úteis em prol da 

Nação. Revista de História, São Paulo, n. 179, 2020. p. 3. 
109 FERREIRA, Félix. Brasil Ilustrado, Rio de Janeiro, n. 1, p. 3, 1887 apud LUCA. “O Brasil Ilustrado (1887-

1888) e Félix Ferreira”, p. 15. 
110 Ibidem. 
111 ALBERT, Pierre; TERROU, Fernand. Histoire de la presse. Paris: Presses Universitaires de France, 1974. p. 

83. 
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(literatura, esporte, horóscopo, referências a outros meios de comunicação etc.). Essas páginas 

logo constituiriam cadernos que, diferentemente do restante do periódico, cultivavam com o 

leitor um vínculo afetivo especial, justamente pelas suas características de ousadia gráfica e de 

experimentação com a linguagem. Além disso, via colunas e seções, o leitor sentia-se bastante 

próximo do jornalista, com o qual mantinha um diálogo diário ou semanal.112 Peter Burke, 

quando perscrutou os caminhos da construção do conhecimento humano durante a Idade 

Moderna, desde o surgimento da prensa tipográfica até a Enciclopédia, verificara a importância 

do periódico, que, diferentemente do livro, é mais amigável: “apresenta-se como um amigo que 

só quer soprar uma palavra em seu ouvido”.113 Foi nesse sentido, o de mostrarem-se como um 

amigo, que os periódicos notaram a necessidade de se fazer um jornalismo cultural, o qual 

disporia de um conteúdo prazeroso, que versasse sobre artes, espetáculos e lazer, funcionando 

como que um contrapeso às partes que engendravam os temas graves da política e da economia. 

Na esteira dessa novidade, as editorias de cultura, à medida que a indústria cultural também 

emergia, adotariam as agendas culturais e as críticas, conformando cadernos relevantes também 

do ponto de vista comercial. 

 Desde logo, pois, devemos compreender que esse tipo de jornalismo também atua como 

divulgador de novidades no campo da produção cultural, notadamente as transmitidas pelos 

meios gráficos (LPs, partituras, filmes, fitas etc.) e pelos demais veículos de comunicação 

(revistas, televisão, internet etc.).114 Por vivermos sob o modo de produção capitalista, as forças 

criadoras do homem, em especial aquelas que se voltam aos valores espirituais (ciência, arte, 

literatura etc.), embora gozem de autonomia relativa, são, por vezes, submetidas a interesses 

alheios aos de suas proposições iniciais, a saber, os interesses hostis da produção material 

capitalista – é como se o homem, ao contrário de controlar a produção artística, se colocasse a 

serviço dela. Como resultado disso, ao passo que se desenvolvem as relações capitalistas, boa 

parte da produção cultural se prende aos critérios ideológico-empresariais dos meios e veículos 

supracitados. Logo, esses meios e veículos – empresas capitalistas –, nos quais se inserem as 

“páginas-revista”, com o afã de ampliar as fatias de seu público consumidor, divulgarão, 

sobretudo, produtos que lhes garantam altas receitas – ou, antes, que garantam altas receitas às 

empresas que divulgam suas mercadorias através de seus canais. Ou, como Gramsci 

 
112 BARRETO, Ivana. As Realidades do Jornalismo Cultural no Brasil. Contemporânea: Revista de Sociologia da 

UFSCar, n. 7, 2006. p. 66-69. 
113 BURKE, Peter. Uma História Social do Conhecimento 1: De Gutenberg a Diderot. São Paulo: Companhia das 

Letras, 2000. p. 160. 
114 TINHORÃO, José Ramos. Música e Cultura Popular: vários escritos sobre um tema em comum. São Paulo: 

Editora 34, 2007. p. 25-28. 
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sentenciaria, “os jornais são organismos político-financeiros e não se propõem a divulgar as 

belas letras em suas colunas, a não ser que estas belas-letras aumentem a receita”.115 

 Voltando aos cadernos de cultura, estes aparecerão, no Brasil, nesses novos moldes, 

depois da Segunda Guerra Mundial. Como antedito, além de fazer frente ao rádio e às revistas 

ilustradas, esses cadernos irão irromper com o intuito de suavizar a leitura, num momento em 

que os jornais brasileiros se rendiam às técnicas de imprensa norte-americanas (dispondo, 

assim, de mais ilustrações e fotografias).  

 Por conseguinte, durante a fase Nabantino Ramos, surgiria a “Folha Ilustrada”, numa 

quarta-feira, dia 10 de dezembro de 1958. A primeira reportagem que aparece traz o seguinte 

título: “Uma pergunta (‘Você gostaria que seus filhos seguissem a mesma carreira que a sua?’) 

e muitas (diferentes) respostas”. As respostas eram do goleiro Gilmar, da escritora Lygia 

Fagundes Telles, do advogado e político Horácio Lafer, entre outros. Na sequência do caderno 

de oito páginas, viriam as notas sociais (com José Tavares de Miranda no comando), uma 

coluna sobre as últimas do rádio (“Rádio de noite e de dia”, assinada por Sá Leal), fofocas 

internacionais (coluna “Folha de Hollywood”, por Louella Parsons), uma resenha de um filme 

(“Os Amores do Filho de Carolina”, numa coluna intitulada “Folha de Cinema”, assinada por 

B. J. Duarte), notícias literárias (coluna homônima, sem assinatura), uma agenda cultural 

(“Cinema-Teatro-Televisão-Circo”) e diversas outras superfluidades. Obviamente que esses 

tipos de textos já apareciam desde os tempos de Olival Costa e Pedro Cunha, mas, pela primeira 

vez, eram arregimentados num só caderno, organizado e temático.  

 Por um bom tempo, as páginas da “Folha Ilustrada” publicavam muito material advindo 

de agências internacionais, que distribuíam à Folha notícias estrangeiras e telefotos de estrelas 

do cinema.116 Não à toa, no que concerne à cultura, a falta de material brasileiro fez a Folha 

ficar atrás da concorrência, que, tanto no “Suplemento Literário” de O Estado de S. Paulo 

quanto no “Caderno B” do Jornal do Brasil, se organizava com intelectuais, escritores e críticos 

preocupados em falar sobre a nossa realidade concreta.117 Apesar disso, a chegada da nova 

direção, em 1962, junto da efervescência cultural que seria como um raio de luz permeando a 

escuridão daquela década, trataria de mudar as coisas. 

 
115 GRAMSCI, Antonio. Cadernos do cárcere: Literatura. Folclore. Gramática. Apêndices: variantes e índices. 

Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002. p. 40.  
116 GONÇALVES. Pós-Tudo, p. 22 
117 O primeiro, sob a batuta de Antonio Candido, reunia o melhor sobre a crítica literária, cinematográfica e teatral. 

O segundo, mais vanguardista, trazia Ferreira Gullar, Reinaldo Jardim, Mário Pedrosa, os irmãos Campos, Décio 

Pignatari, entre outros. Nesse rastro, seguiram surgindo cadernos (ou suplementos) culturais, como “Caderno H” 

(Zero Hora); “Dia D” (de O Dia); “Tribuna Bis” (da Tribuna da Imprensa), entre outros. 
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1.4 A inflexão da “Ilustrada” 

 As mudanças, no entanto, não seriam imediatas. Orlando Fassoni – que seria crítico de 

cinema do caderno por vinte anos –, quando de sua chegada à Folha de S.Paulo, já em 1964, 

lembra o seguinte sobre a “Ilustrada”:  

Era um caderno ortodoxo, envelhecido. Não tinha reportagem, vivia muito de 

agências, do material que eles compravam de fora. Compravam tudo. O 

tradutor deste material todo era o Noé Gertel. Havia poucos do jornal que 

escreviam e faziam comentários, como eu, a Helena Silveira, que fazia TV, o 

dr. Reis [José Reis, então diretor da redação, antes da fase Cláudio Abramo] 

que escrevia artigos científicos, e o Tavares de Miranda, que tinha uma página 

inteira para as sociais daquela época, e publicava muitas fotos, feitas pelo 

Pirozelli.118 

 O ponto de inflexão da direção do jornal em geral e, em particular, da “Ilustrada”, foi a 

chegada de Cláudio Abramo à chefia da redação. Ainda segundo Fassoni, Cláudio Abramo 

reformulou completamente o suplemento cultural, criando sua reportagem própria e nomeando 

responsáveis para cada seção – Adones de Oliveira, para falar sobre televisão; Dirceu Soares, 

sobre MPB; João Marcos Coelho, sobre música clássica; Helô Machado, sobre moda; José 

Geraldo Nogueira Moutinho, sobre literatura; Jefferson del Rios, sobre teatro; Flávio Rangel e 

Plínio Marcos, para colunas próprias. Nesse momento, os assuntos antes considerados 

“culturais”, como saúde e ciência, não são mais encontrados em suas páginas. À época, Moacyr 

Corrêa era o editor do caderno, figura que atravessou tanto a sua fase mais ortodoxa quando a 

sua “virada” nos anos 1960. Foi também sob o seu mandato que a “Ilustrada” lidou com os 

reveses dos “anos de chumbo”. 

 Passado o momento mais cruciante da ditadura militar, a Folha de S.Paulo, após o acerto 

de passo entre Frias de Oliveira e a dupla Geisel-Golbery do Couto e Silva, lograria um impacto 

opinativo maior na sociedade brasileira. A “Ilustrada”, que nos anos 1970 contou com o 

comando do português Victor Cunha Rego e, depois, da jornalista Helô Machado, traria nomes 

de grande quilate do meio jornalístico, como os de Tarso de Castro,119 Paulo Francis e o 

cartunista Angeli. Seguindo de perto o mercado de bens culturais, a “Ilustrada” se transformaria, 

segundo a jornalista Márion Strecker, em um 

[...] caderno cultural que tem como tema principal as artes e os espetáculos. 

[O caderno] entende a cultura como um fato de mercado, por isso a cultura de 

massa (cinema, televisão, indústria editorial e discográfica) tem espaço 

privilegiado. Com isso não se desobriga a acompanhar as artes ditas eruditas 

 
118 FASSONI, Orlando. Entrevista com Orlando Fassoni. In: GONÇALVES. Pós-tudo, p. 46. 
119 Tarso de Castro criaria, em 1977, o Folhetim, um suplemento dominical que aprofundava a área de cultura da 

Folha de S.Paulo. 
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(óperas, artes plásticas, etc.). É sobretudo um caderno de serviço que explora 

seletivamente os produtos culturais que o seu leitor pode consumir. 

Acompanha os eventos de grande porte em caráter nacional e internacional 

[...]. Entende também como cultura o design, a arquitetura, a fotografia, a 

moda e a gastronomia.120  

 Strecker, consequentemente ao que vimos dizendo, ressalta a ideia de que a “Ilustrada” 

tinha uma conexão direta com o mercado. Gandini, ainda nesse sentido, sugere que o jornalismo 

cultural, de modo geral, em especial a partir dos anos 1970, embora reservasse páginas para as 

críticas, tornou-se um espaço que priorizava a força mercadológica dos produtos culturais, com 

um caráter mais publicitário do que jornalístico. O autor ainda explica que a tendência desse 

tipo de jornalismo é a de seguir a lógica do entretenimento.121 Assim, o agendamento de 

atividades, os eventos e programas (a agenda cultural) seriam o seu principal filão – assim como 

o de boa parte dos cadernos culturais brasileiros. Couto, outro crítico dessa nova postura do 

jornalismo cultural brasileiro dos anos 1970, assevera que o excesso de espaço destinado aos 

roteiros de programação cultural sublinhava a relação que as redações nutriam com os 

departamentos de marketing das empresas promotoras de eventos.122 Não obstante, uma das 

razões do surgimento do jornalismo cultural (ou de variedades, ou as “páginas-revista”) é 

justamente a sua função como prestador de serviços;123 quando oferece um determinado 

agendamento cultural, ou quando privilegia um disco de determinada gravadora para criticar, o 

caderno está exercendo uma função seletiva – como todo o restante do jornal o faz –, que por 

vezes resulta da pressão das agências de publicidade das empresas do ramo.  

 No que diz respeito aos procedimentos editoriais, o suplemento cultural “Ilustrada” 

passaria a dispor de prerrogativas um pouco diferentes das dos demais cadernos. Como o 

próprio nome sugere, a “Ilustrada” propõe-se a ter forte identidade visual, com maior liberdade 

para diagramar suas fotos e para se valer de imagens não noticiosas, isto é, imagens que não 

tenham necessariamente uma identificação imediata com o conteúdo do texto. Ademais, por ter 

padrões de representação diferentes, pode utilizar “títulos-fantasia” (sem verbo) e fotografias 

grandes – se comparadas com as de outras seções do periódico. Seu logotipo, antes afixado no 

topo da página, também “dança” desimpedido, sem ter um lugar determinado. A hierarquização 

 
120 Márion Strecker fez essa declaração em um documento interno da Folha, ao qual não tivemos acesso na íntegra. 

Encontramos esse trecho em SILVA, Wilsa Carla Freire da. Cultura em pauta: um estudo sobre o jornalismo 

cultural. 1997. Dissertação (Mestrado em Comunicação) – ECA/USP, São Paulo, 1997. p. 78. 
121 GANDINI, Sérgio Luiz. Interesses Cruzados: a produção da cultura no jornalismo brasileiro. São Paulo: Paulus, 

2009. p. 265-270. 
122 COUTO, José Geraldo. Jornalismo cultural em crise. In: DINES, Alberto; MALIN, Mauro (orgs.). Jornalismo 

Brasileiro: no caminho das transformações. Brasília: Banco do Brasil, 1996. p. 129-131. 
123 ASSIS, Francisco de. Jornalismo Cultural Brasileiro: aspectos e tendências. Revista de Estudos da 

Comunicação, Curitiba, v. 9, n. 20, 2008. p. 186. 
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dos textos é a seguinte: as críticas, notícias ou reportagens consideradas mais importantes vêm 

antes, no alto da página (são chamadas de “abre”) e, geralmente, em páginas ímpares (a 

justificativa: o leitor, ao folhear o jornal, dirige o olhar ao lado ímpar primeiro, em razão do 

lado par se tornar totalmente visível apenas quando toda a página é aberta). Uma técnica de 

redação jornalística adotada na “Ilustrada”, em consequência da lógica do entretenimento, é a 

da “pirâmide invertida”, ou seja, as informações mais importantes (nome do disco que será 

criticado, casa em que a apresentação será realizada etc.) devem ser dadas no início do texto, 

enquanto as mais dispensáveis ficam no final.124 

 As transformações mais marcantes do caderno, contudo, dar-se-ão a partir da 

implementação do Projeto Folha. Ao passo que o projeto engendrava uma série de reformas 

(ideológicas, técnicas e jornalísticas), a “Ilustrada”, de simples depositório de assuntos 

culturais, passava a ser o símbolo da renovação do periódico. Como vimos, o segundo 

documento do Projeto Folha, de 1981 (reitere-se: o primeiro documento pós-greve dos 

jornalistas de 1979), apresenta pretensões técnicas e informativas. Além disso, exige o 

comprometimento dos jornalistas com os seus termos e com “o que pretendemos para o 

futuro”,125 e isso só seria possível com “a superação das tradições paroquiais da imprensa 

tradicional”126 – este último ponto seria bastante caro à “Ilustrada”.  

 No que concerne ao caderno de cultura, o Projeto Folha intentava “trocar as lentes” de 

sua editoria, trazendo novas referências para o jornalismo, num radical e crescente processo de 

renovação. Nesse quadro, o caderno conseguiu a proeza de trazer para o seu cerne “figurões” 

da imprensa (alternativa e oficial), intelectuais e militantes esconjurados pelo regime militar, 

além de uma nova geração de jovens que acabava de ser inserida na “nova” vida política do 

país. Como dissemos, esse movimento de munir os quadros do periódico com elementos da 

juventude teve início em 1981 e foi continuado após a chegada de Frias Filho à chefia da 

redação, em 1984. Caio Túlio Costa seria o primeiro jovem dessa geração a pisar na Folha de 

S.Paulo em posto de comando. Recém-formado pela ECA-USP, tinha 27 anos em 1981, quando 

assumiu o cargo de editor da “Ilustrada”, substituindo Helô Machado. O caderno, intensificando 

a busca pelo impacto opinativo, tornar-se-ia jornalisticamente “quente”, ágil e atento aos temas 

 
124 FIAMENGUINI, Marcio Aquiles. A Crítica Literária Ilustrada: um estudo sobre as resenhas de Romance na 

Folha de S. Paulo. 2016. 219 f. Dissertação (Mestrado em Divulgação Científica e Cultural) – IEL/Unicamp, 

Campinas, 2016. p. 10-18. 
125 Conselho Editorial. A Folha e alguns passos que é preciso dar (1981). Disponível em: 

https://www1.folha.uol.com.br/folha/conheca/projetos-1981-1.shtml. Acesso em: 23 maio 2021. 
126 Ibidem. 

https://www1.folha.uol.com.br/folha/conheca/projetos-1981-1.shtml
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de relevância intelectual, sem abandonar, obviamente, o mercado.127 Túlio Costa levaria para a 

editoria de cultura colegas e militantes da ECA-USP e da Libelu,128 a exemplo de Mário Sérgio 

Conti (que já compunha a redação do jornal, mas agora passaria à “Ilustrada”), Matinas Suzuki 

Jr., Renata Rangel e Rodrigo Naves. Concomitantemente, chegavam o polêmico Miguel de 

Almeida, o anglófilo Petrônio Flávio Escobar França de Andrade (Pepe Escobar), além de 

Antônio Gonçalves Filho e Marcos Augusto Gonçalves.  

 Rodrigo Naves, Caio Túlio Costa e Marcos Augusto Gonçalves se conheciam desde 

1977, quando das discussões feitas para criar o Beijo, um jornal alternativo idealizado por Júlio 

Cesar Montenegro, ex-editor de Cultura da última fase do jornal Opinião.129 Matinas Suzuki 

Jr., ex-aluno do Colégio Equipe, escrevia na Som Três. Geraldo Leite e Fernando Naporano 

eram músicos, respectivamente, das bandas Premeditando o Breque e Maria Angélica Não 

Mora Mais Aqui. Ainda entre a ala jovem, destacam-se: Renata Lo Prete, Leão Serva, Márion 

Strecker, Andréa Fornes e Lilian Pacce. Toda essa nova geração encontraria, nas fileiras da 

“Ilustrada”, Tarso de Castro, Ruy Castro e Paulo Francis, “figurões” que contribuíam com o 

semanário alternativo O Pasquim, além do já afamado cartunista Angeli e do veterano Tavares 

de Miranda – presente no caderno desde o seu surgimento, em 1958. Além de O Pasquim, Beijo 

e Opinião, influenciaram a “Ilustrada”, direta ou indiretamente, as revistas e jornais da imprensa 

alternativa Cine-Olho, Movimento, Em Tempo, entre outras. O caderno cultural, nessa acepção, 

adotaria a vitalidade da imprensa alternativa dos anos 1970.  

 Diante disso, boa parte desse grupo de jovens130 buscaria outros “filtros” para interpretar 

a cultura. Convém dizer que estava em vigência uma crise nos parâmetros do jornalismo 

cultural: havia, de um lado, jornalistas que ainda adotavam um repertório de “resistência” ao 

regime militar calcado nas ideias “cepecistas”131 de construção e defesa de uma cultura 

essencialmente nacional e popular, e, de outro – e aqui se insere parte do grupo de jovens recém-

chegado à “Ilustrada” –, jornalistas que adotavam uma intervenção crítica no plano da 

 
127 GONÇALVES. Pós-tudo, p. 100-101. 
128 LIBELU: Liberdade e Luta, corrente trotskista do movimento estudantil dos anos 1970 e 1980. 
129 GONÇALVES, op. cit., p. 103. 
130 Obviamente que se tratava de um grupo heterogêneo. No entanto, esses jovens compunham uma mesma classe 

social, a pequena burguesia urbana. Logo, ocupavam o mesmo lugar no sistema de produção social historicamente 

determinado. Ademais, vinham de boas universidades e guardavam uma outra característica em comum: todos 

eram crianças quando da fase mais repressiva do regime militar e, por isso, em toda a sua vida adulta, nunca haviam 

sido convidados a participar da vida política do país. Portanto, em alguns momentos, devemos entendê-los em sua 

totalidade. Conforme a acepção marxista, a totalidade é estruturada internamente por contradições, e estas últimas 

não negam o caráter total do objeto estudado. O todo é sempre composto por polos contraditórios (exemplo: capital 

vs. trabalho) que estabelecem uma relação de interdependência. Não obstante, isso não significa que sempre 

trataremos esses jovens de maneira unívoca, a saber, não os forçaremos a caber num mesmo modelo de 

interpretação.  
131 Relativo ao CPC (Centro Popular de Cultura) da UNE (União Nacional dos Estudantes). 
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linguagem, recusando o conteúdo político em formatos consagrados.132 Este último grupo, de 

acordo com Gonçalves, mantinha uma relação lúdica com “os elementos da linguagem 

jornalística, como uma maneira de relativizar e denunciar os mecanismos que conferiam 

objetividade e verdade ao conteúdo da imprensa”.133 Isso é facilmente constatável quando 

analisamos, por exemplo, a diagramação heterodoxa do caderno, a sua autonomia visual, o 

privilégio que tinham as imagens, o logotipo “Ilustrada” e sua liberdade de circulação pela 

página e, é claro, a própria redação dos textos jornalísticos. Ademais, como veremos mais 

adiante, muitos desses jovens jornalistas iam ao encontro da cultura urbana – que adquiria novos 

contornos naqueles anos 1980 – e tratavam dos “modismos” (nacionais ou estrangeiros) sem 

reservas, numa postura iconoclasta que tentava erradicar o paradigma nacional-popular como 

norteador da produção artístico-cultural. Com essas perspectivas de participação social e de 

interpretação da cultura, os jovens da nova “Ilustrada”, segundo Matinas Suzuki Jr., criariam 

“[...] uma linha de tensão com o populismo, o nacionalismo, o PC e o PCdoB na cultura [...]”.134 

 Miguel de Almeida, ainda nesse sentido, dirá: 

Nós [da “Ilustrada” dos anos 1980] somos a geração do pré-Muro de Berlim. 

A gente pega o momento da decadência e já estava dando uma banana para 

aquela ideologia toda. E a gente não achava que o Miguel Arraes ia salvar o 

mundo ou que o Lula ia salvar o mundo ou que o Brizola, voltando ao Brasil 

do exílio, ia ser a redenção. De modo algum. Naquela época, você não podia 

falar mal do Chico Buarque porque você era a favor da ditadura. Não podia 

falar bem do Roberto Carlos porque você era de direita. E isso não era verdade. 

O mundo era muito fácil para esses caras que representavam aquele MDB 

cultural da esquerda. Eles instrumentalizavam a cultura. Mas a gente também 

gostava do Brasil. A gente falava de Godard, do Truffaut, do Canetti, mas 

também do João do Vale e do Guilherme de Brito. A voracidade era muito 

grande [...].135 

 A tônica de parte dessa geração de jornalistas da editoria de cultura, com base na 

declaração de Miguel de Almeida, seria a de “despolitizar” a esfera da cobertura jornalística de 

artes e espetáculos, desprendendo-se de uma crítica que, acusada de vicejar entre os círculos da 

esquerda dos anos 1960, supostamente interpretava a arte como ferramenta de elevação da 

consciência das classes trabalhadoras e de denúncia do modo de produção capitalista.  

 No rastro das novas orientações editoriais, o caderno cultural adotaria uma agenda que 

tratava de assuntos que antes passavam ao largo da grande imprensa, como liberdade sexual 

(com Marta Suplicy à frente de uma coluna), feminismo (com Irede Cardoso), ecologia, 

 
132 GONÇALVES. Pós-tudo, p. 103. 
133 Ibidem. 
134 SUZUKI JR., Matinas Tupinambá. Entrevista com Matinas Suzuki Jr. In: Ibidem, p. 118. 
135 ALMEIDA, Miguel de. Entrevista com Miguel de Almeida. In: Ibidem, p. 110. 
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legalização e/ou descriminalização das drogas, pacifismo etc. Pode-se dizer, ademais, que suas 

páginas inovavam ao se lançarem à chamada “cultura pop” e tratarem de temas como 

quadrinhos, bandas de rock, comportamento etc.  

 Em se tratando das críticas de arte, a ala jovem faria da “Ilustrada”, por vezes, a parte 

mais provocante do periódico, suscitando o sensacionalismo e a polêmica. Dispondo de uma 

inaudita agressividade editorial, foram muitas as vezes em que a sua operação discursiva parecia 

produzir intencionalmente uma relação de amor/ódio com os leitores, como assevera o 

sociólogo Marcelo Coelho, num texto de 1986: 

Sem dúvida, a Ilustrada é irritante – no sentido de, a cada dia, impor modas e 

reações que o leitor, para se sentir atualizado, parece obrigado a absorver sem 

saber exatamente por que e desconfiando que as pessoas da Ilustrada também 

não sabem por que [...]. As qualidades maiores da Ilustrada são a de dispor de 

uma agressividade editorial muito grande [...] e de não se incomodar em 

insistir num assunto, impô-lo como uma moda, quando ele realmente vale a 

pena [...]. Essa liderança é o que a Ilustrada tem de melhor. Ao mesmo tempo, 

desconfio que seja um pouco isso o que irrita o leitor; é uma liderança que às 

vezes se torna arbitrária, da conquista do prestígio passa muitas vezes para a 

provocação.136 

 Apesar da inconteste popularidade, a “Ilustrada” seria alvo de críticas por supostamente 

ter adotado uma cobertura cultural que privilegiava a informação, a modernização gráfica e a 

linguagem simplificada (para lograr o consumo da juventude) em detrimento da reflexão crítica. 

Quando as críticas apareciam, ainda segundo esse ponto de vista,137 serviam para propalar 

polêmicas, réplicas e tréplicas, numa estratégia de, novamente, conquistar o público. A 

distância entre crítica e jornalismo pode ser explicada, entre outras coisas, pela pressão cada 

vez maior das dinâmicas empresariais da empresa (no caso de nosso objeto, via Projeto Folha), 

num contexto em que a disputa pelo “primeiro lugar” em vendagem se acirrava.  

 Ainda sobre as injunções do Projeto Folha sobre o caderno de cultura, cabe destacar o 

documento de 1985 (“Projeto Editorial 1985-1986”), quando este desce a minúcias de tratar do 

papel de cada editoria, e nesse sentido trata do papel da “Ilustrada”: 

A Ilustrada deve nortear a sua ação editorial pelos pressupostos de que a 

cultura é hoje um fato de mercado, de que as culturas ditas nacionais se 

confundem sob a influência da produção industrial internacional e de que é 

assunto, na sua área, tudo o que mobiliza atenções de massa no universo da 

arte e do espetáculo. Esse reconhecimento não desobriga o setor, no entanto, 

da tarefa de desenvolver uma atitude profundamente crítica com relação à 

 
136 COELHO, Marcelo apud SILVA. Mil Dias, p. 143. 
137 Esse ponto de vista é sustentado por LIMA, Marcelo Fernando de. Os Dez Mais: Avaliação da literatura 

brasileira no suplemento Mais! da Folha de S. Paulo (1992-2004). 2010. 265 f. Tese (Doutorado em Letras) - 

SCH/UFPR, Curitiba, 2010; JANUARIO, Marcelo. O olhar superficial: as transformações no jornalismo cultural 

em São Paulo na passagem para o século XXI. 2005. 267 f. Dissertação (Mestrado em Jornalismo) – ECA/USP, 

São Paulo, 2005. 
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cultura de mercado, não para atacar a sua existência, que constitui um fato 

inarredável, mas para atacar, isto sim, os seus produtos de má qualidade 

técnica, a sua redundância e as suas mistificações. Não desobriga a Ilustrada, 

tampouco, de garantir um espaço importante para a arte denominada ‘de elite’. 

Trata-se, ao mesmo tempo, do setor do jornal que melhor se presta à 

experimentação conceitual e plástica. Para preencher essas possibilidades, o 

caderno precisa contar com uma angulação imaginosa dos termos e com 

sofisticação e eficácia profissional no seu tratamento.138 

 O trecho, extremamente revelador, denota, ao mesmo tempo, o amplo espaço que a ala 

jovem e iconoclasta lograva na redação da “Ilustrada” e o triunfo do Projeto Folha. Quando o 

documento afirma que a cultura de mercado é um “fato inarredável”, ou que “as culturas ditas 

nacionais se confundem sob a influência da produção industrial internacional”, há um indício 

de que, enquanto a ala jovem e a sua nova intervenção crítica garantiam a sua zona de influência, 

os jornalistas cujos repertórios ainda aludiam aos referenciais dos anos 1960 – centrando fogo 

na indústria cultural e na deletéria influência da cultura estrangeira – perdiam terreno no 

caderno. Noutras palavras, trata-se da crise nos parâmetros jornalísticos que mencionamos 

acima. A prevalência dos “novos” sobre os “velhos” parâmetros jornalísticos indica, 

consequentemente, o triunfo do Projeto Folha e de suas radicais intenções renovadoras. 

Ademais, a essa altura, pensamos estar claro que a “Ilustrada” desejava ser um caderno com 

ampla divulgação dos produtos da indústria cultural para o consumo das camadas médias da 

sociedade, nutrindo, assim, uma conexão direta com o mercado. No entanto, o texto indica que 

os jornalistas não eram desobrigados de ter uma “atitude profundamente crítica com relação à 

cultura de mercado”. Longe de nos ser um problema, é sobre essa aparente contradição – aceitar 

a cultura como um “fato de mercado” e ter uma atitude crítica em relação a “cultura de mercado” 

– que exploraremos o nosso objeto. As reformas editoriais do Projeto Folha davam carta branca 

ao contraditório: a isso creditamos a agressividade editorial e as controversas operações 

discursivas dos jornalistas do caderno de cultura. 

 Para todos os efeitos, o caderno se afirmou na década de 1980, ao mesmo passo em que 

a cidade de São Paulo abandonava a pecha de “provinciana”. O ressurgimento do movimento 

operário, que legou às classes trabalhadoras o “novo sindicalismo”, eclodiu no Grande ABC, 

região industrial do estado. Nesse rasto, o entusiasmo pela campanha das Diretas-já arrebatou 

a capital paulista, que chegou a levar mais de um milhão e meio de pessoas para o comício do 

Vale do Anhangabaú em prol da Emenda Dante de Oliveira. Assumiam papel de relevo, pelos 

guetos e periferias, as Comunidades Eclesiásticas de Base, os clubes de mães e demais 

 
138 Conselho Editorial. Projeto Editorial da Folha – 1985-1986. (1985). Disponível em: 

https://www1.folha.uol.com.br/folha/conheca/projetos-1985-1.shtml. Acesso em: 23 maio 2021. 

https://www1.folha.uol.com.br/folha/conheca/projetos-1985-1.shtml
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movimentos reivindicatórios das classes populares. Até na política institucional-burguesa, com 

Franco Montoro e Orestes Quércia (MDB-SP), os paulistas tomavam vulto.139  

 A despeito da inflação – que em 1980 atingiu a casa dos 110% ao ano – e da carestia – 

o número de favelados na metrópole cresceu de 1,1%, em 1973, para 7,7%, em 1987140 –, São 

Paulo assumiria um papel importante na vida cultural brasileira, lançando tendências para uma 

juventude acoroçoada. Como veremos mais detidamente em outras seções deste trabalho, a 

metrópole vivia uma nova ebulição cultural na arquitetura, na gastronomia, na moda, nas 

editoras de livros, no cinema e, como não poderia deixar de ser, na música popular. A Folha de 

S.Paulo, retratando tal processo, tornava-se um dos jornais mais vendidos do Brasil – a média 

total de vendas em maio de 1984 foi de 208 mil cópias/dia; em 1986, entre janeiro e outubro, o 

jornal vendeu 90.521.949 de exemplares, contra 88.634.754 de O Globo, 63.101.932 de O 

Estado de S. Paulo e 50.420.822 do Jornal do Brasil (os números correspondem à circulação 

paga).141 

 Seu agora consolidado caderno de cultura, a “Ilustrada”, se destacaria nesse quadro de 

nossa conjuntura, lançando-se aos mais variados debates do – também consolidado – mercado 

de bens culturais brasileiro. Diante disso, partiremos agora ao recorte de nosso trabalho e à 

organização interna do conteúdo da “Ilustrada” sobre música popular. 

 

1.5 Organização interna de seu conteúdo (1979-1985) 

 Entre 1979 e 1985, a “Ilustrada”, caderno diário da Folha de S.Paulo, tinha, de segunda 

a sábado, de 8 a 10 páginas. Aos domingos, dia em que a edição do periódico contava com mais 

partes e seções,142 o caderno de cultura dispunha de 12 a 14 páginas. Em geral, na periodização 

de nosso trabalho, o caderno era o último do jornal. A não ser nos números que circulavam aos 

domingos, nos quais o “Folhetim”, seguido do caderno “Mulher” e da “Folhinha de S.Paulo” 

 
139 LUCA, Tânia Regina de. São Paulo no Século XX: segunda metade. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de 

São Paulo/POIESIS, 2011. p. 63. 
140 Ibidem, p. 62. 
141 SILVA. Mil Dias, p. 223. 
142 Segundo o verbete “Edição de domingo”, do Manual Geral da Redação, a edição dominical “é a maior edição 

da semana em páginas editoriais e de publicidade. Circula antecipadamente, vai para as bancas no sábado ao 

entardecer. Como seu processo de ‘fechamento’ começa na sexta-feira e termina no sábado à tarde a edição reserva 

um espaço maior do que o usual aos textos investigativos, de ‘leitura’. Por isto, é o jornal que mais necessita de 

planejamento das atrações que irão integrá-lo. Os editores, em conjunto com a reportagem e as sucursais, começam 

a fazer o jornal de cada domingo com muita antecipação. Na segunda-feira, delimitam sua pauta, conferem-na na 

quarta e a consolidam na sexta. Os editores devem ter o cuidado de não reservar para domingo as reportagens 

investigativas cujas revelações podem aparecer durante a semana nas páginas de um concorrente. Cabe ao 

secretário de produção [...] preparar e supervisionar as previsões escritas para as edições de domingo”. Manual 

Geral da Redação, p. 35. 
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(caderno destinado ao jornalismo infantil) arrematavam as edições. Por um tempo, os cadernos 

de “Informática” e “Fovest” (acrônimo de “Folha Vestibular”, dispunha de exercícios, dicas e 

informações sobre os vestibulares) também chegaram a fechar as edições. Em se tratando de 

sua posição na sequência de cadernos, a “Ilustrada” fora publicada imediatamente depois de 

“Esporte”, “Turismo”, “Classifolha”, “Informática” e até do caderno “Economia”.  

 Assenhorar-se da forma de organização interna do conteúdo da “Ilustrada” exige, por 

vezes, que recorramos a generalizações. O caderno, embora estandardizado a partir dos anos 

1970, passou por diversas mudanças, ora por exigências de mercado, ora por conta da sucessão 

de editores: acresciam-se seções e colunas; eliminavam-se seções e colunas; chegavam novos 

jornalistas; saíam antigos jornalistas; mudava-se um ou outro detalhe da diagramação (espaço 

dos anúncios, fontes tipográficas dos títulos das colunas e seções, colunagem) etc. As demandas 

– dos leitores ou do mercado de bens culturais – exigiam constantemente organizações (ou 

reorganizações) e agrupamentos (ou reagrupamentos) de temas, assuntos e mesmo de gêneros 

jornalísticos que antes ficavam “soltos” pelo caderno. Não trataremos de cada uma dessas 

mudanças, a não ser que elas influam de maneira determinante nos discursos sobre música 

popular – por exemplo, a chegada de um novo jornalista que ganhou uma coluna sobre música; 

o surgimento de uma nova seção sobre música; o notável destaque dos anúncios de determinado 

mês para este ou aquele artista etc.  

 Apesar das modificações, o suplemento cultural seguia o seguinte padrão: Primeira 

Página, normalmente com um conjunto de reportagens, fatos noticiosos, entrevistas, artigos, 

crônicas e opinião enfeixados por um mesmo tema ou assunto de relevo; Página Dois, com as 

colunas homônimas dos “titulares” Tavares de Miranda e Tarso de Castro (depois apareceria a 

coluna “Estilo e Prazer”, assinada por Walcyr Carrasco, Bárbara Gancia e outros), destinadas, 

de modo geral, ao colunismo social (excetuando as colunas de Tarso de Castro, reservadas às 

“chuvas de ideias” do excêntrico jornalista); a Página 3, no decurso desses anos, fora um pouco 

insólita, isto é, não tinha um caráter geral (não à toa, Osvaldo Peralva nela assinaria, durante 

um tempo, uma coluna chamada “Sem Pauta”): em alguns momentos havia críticas de cinema, 

música e teatro, noutros tratava-se de uma “colcha de retalhos”, com fatos noticiosos, um pouco 

de agenda cultural, colunas sobre ciência, gastronomia (“Mesa”, depois “Restaurante”, assinada 

por Sílvio Lancellotti, e “Adega”, por Sérgio de Paula Santos), feminismo (por Irede Cardoso), 

pequenas notas (ou “dropes”), quando não era inteiramente coberta por anúncios. Essa página, 

em específico, faz lembrar as antigas seções de “variedades” dos jornais – uma “salada russa” 

de conteúdo; da Página 4 em diante, o caderno alterou-se bastante no espaço temporal destes 
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sete anos: páginas inteiras destinadas aos anúncios (teatros, shows e exposições), uma arrojada 

agenda cultural (“Acontece”, “Acontece na semana” e “Acontece no fim-de-semana”,143 com 

seções de passeios, bibliotecas, parques, fotografia, circo, televisão, cinema, teatro, shows, 

rádio, vídeo, dança, mostras etc.), horóscopo, tiras comic, palavras cruzadas, as seções com as 

programações da televisão e do rádio e as famosas seções de crítica cultural. As publicações 

dominicais do caderno, por disporem de mais páginas, dariam à “Ilustrada” mais conteúdo: 

Tavares de Miranda chegou a ganhar 3 páginas aos domingos para o seu colunismo social, com 

fotografias das altas rodas da sociedade burguesa; a crítica literária também se avolumava aos 

domingos na seção “Livros” (em 1989, apareceria o caderno “Letras”); uma seção autônoma 

para música irromperia (seção “Música”, a qual comentaremos melhor a seguir); mais textos 

sobre moda; a seção “Primeira Leitura”, onde apareciam excertos de livros inéditos e recém-

publicados no Brasil etc. Foram muitas as nuances, por isso seria impossível investigá-las em 

sua totalidade entre os anos de nosso recorte. A partir de agora, atentar-nos-emos àquilo que 

mais nos interessa: a organização interna da “Ilustrada” em relação ao conteúdo sobre música 

popular em geral e, em particular, sobre MPB.  

 A bem da verdade, o conteúdo sobre música popular, embora mormente advindo da 

“Ilustrada”, permeou todas as partes da Folha de S.Paulo. Ao longo de nosso trabalho, veremos 

que ele chega a pulular na “Primeira Página” do periódico (por exemplo, em 20 de janeiro de 

1982, exibindo prévia da reportagem da “Ilustrada” sobre a morte de Elis Regina, com uma foto 

de seu caixão de dimensões consideráveis, tirada em seu velório no Teatro Municipal);144 no 

editorial (Página 2, “Opinião”), quando, em 08 de janeiro de 1985, discutiu-se sobre a 

reanimação de velhos preconceitos contra o rock, por obra da realização do Rock in Rio; no 

caderno de Economia, a exemplo da reportagem “Disco, um produto cada vez mais caro”, de 

Sarah Cristina Coelho, que, em 18 de março de 1979, tratava de uma das principais matérias-

primas do LP: o petróleo; no “Folhetim” (além das entrevistas e reportagens especiais sobre 

música, Tárik de Souza assinou a coluna “Canto Geral”, em 1979, dedicada inteiramente à 

 
143 “Acontece – É uma seção da Folha publicada nas páginas da Folha Ilustrada, que contém o roteiro diário de 

espetáculos e eventos artísticos na cidade. Deve renovar-se a cada dia e indicar sempre o endereço, horário e 

telefone das atividades noticiadas, ressalvando que o roteiro está sujeito a alterações de última hora por parte dos 

programadores e que por isso convém o leitor certificar-se pelo telefone antes de sair de casa. Quem edita o 

Acontece deve hierarquizar os eventos mais importantes do ponto de vista cultural e artístico, destacando-os 

mediante a publicação de ilustrações, fotos e legendas. Às segundas-feiras a Folha publica o Acontece na semana, 

onde os críticos do jornal traçam um panorama do que haverá de melhor e mais importante, em cada área, na 

semana que se inicia. Às sextas-feiras sai o Acontece no fim-de-semana, mais encorpado do que o Acontece diário; 

nele são noticiados os eventos da sexta, do sábado e do domingo. O objetivo é facilitar a programação do fim de 

semana do leitor”. Manual Geral da Redação, p. 13-14. 
144 Ver anexo A.  
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música popular e seus fluxos); nas cartas do leitor; na publicidade; entre outros exemplos. Na 

editoria de cultura, não fora diferente. A música popular tinha “cadeira cativa” na “Ilustrada”: 

para além das seções e colunas especializadas, falava-se sobre ela na primeira página 

(efemérides, lançamentos de discos, festivais, estreias de shows, entrevistas com artistas); nas 

colunas sociais; nas seções sobre moda, comportamento ou estilo; nas seções destinadas às 

programações do rádio e da TV (colunas “Helena Silveira vê TV”, “Destaques na televisão” e 

“Televisão/Crítica”); nas cartas dos leitores etc.  

 No entanto, pensamos ser relevante abordar as colunas e seções da “Ilustrada” que, entre 

1979 e 1985, trataram especificamente de música (e, como consequência, de MPB). Cabe 

destacar que o processo conhecido como “abertura política”, seguido do enfraquecimento da 

censura, conferiu ao caderno de cultura maior liberdade para tratar do tema e de seus fluxos 

(comerciais, estéticos, ideológicos etc.). 

Coluna “Toca-Discos”: coluna dedicada a artigos de análise sobre lançamentos (ou 

relançamentos) de discos nacionais e internacionais pelas gravadoras. O texto pode tanto 

apresentar apenas um lançamento quanto vários, desde que enfeixados pelo mesmo gênero 

musical, gravadora ou temática. Traz fotografias e/ou imagens dos discos em plano de análise. 

Normalmente publicada na Página 3, com uma periodicidade irregular. Não conta com um 

colunista fixo: assinam-na João Marcos Coelho (lançamentos de música clássica e música 

instrumental nacional e internacional), Dirceu Soares (lançamentos de MPB), Nei Duclós 

(música popular, nacional e internacional), entre outros. Rarefaz a partir de 1982, até 

desaparecer. 

Coluna “Disco/Crítica”: coluna destinada a textos de crítica cultural sobre discos recém-

lançados (ou relançados) pelas gravadoras brasileiras. Começa a ser publicada em 1983, por 

isso parece seguir na esteira da coluna “Toca-Discos”, embora disponha de mais critérios em 

suas análises, como o estabelecimento mais direto de juízos de valor sobre a obra. Dispõe das 

imagens dos discos – observa-se mais rigor nesse sentido: são imagens sempre sóbrias, que 

nada sugestionam acerca do teor da crítica. Além dos jornalistas supracitados, os nomes de 

Miguel de Almeida, Fernando Naporano, Pepe Escobar e Paulo Puterman passam a nela figurar. 

Pelos jornalistas que nela figuram e pelo maior rigor adotado, percebe-se a influência mais 

direta do Projeto Folha. Sua posição no caderno varia: ora é publicada na Página 3, ora aparece 

nas seções “Acontece”, “Acontece na semana” ou “Acontece no fim-de-semana” (agenda 

cultural), entremeando os anúncios e as programações dos shows e apresentações. Quanto à 

periodicidade, também é irregular: quando de seu surgimento, sai aos sábados; mas também 
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aparece em outros dias da semana. Essa coluna também conta com o lead: um breve parágrafo 

com as informações fundamentais da obra que está sendo criticada (nome do(s) artista(s), título 

do álbum e gravadora). Deixa de ser publicada em fins de 1984. 

Coluna “Música/Crítica”: seguindo o padrão da coluna anteriormente analisada, seus textos 

se atêm aos gêneros da música clássica. Normalmente não dispõe de fotografias e a assinatura 

mais assídua é a de Enio Squeff.  

Coluna “Shows/Críticas”: como o próprio nome sugere, a coluna é dedicada à crítica de 

espetáculos e apresentações musicais em casas de espetáculos, teatros, casas noturnas, parques 

etc. Os comentários dos jornalistas se voltam ao artista, ao repertório escolhido, à produção do 

espetáculo, ao figurino, à direção do show, à banda de apoio, à engenharia acústica da casa etc. 

Ocasionalmente, os jornalistas são convidados pela produção do show para assisti-lo e criticá-

lo – o que não se traduz necessariamente numa crítica positiva. Os textos (por vezes, mais de 

um texto é publicado na coluna), em sua maioria, ocupam-se de apresentações de artistas 

brasileiros. Sua posição no caderno, a exemplo das colunas anteriores, não é fixa (ora publicada 

na Página 3, ora no âmbito da agenda cultural). Miguel de Almeida, João Marcos Coelho, 

Dirceu Soares, Paulo Puterman, Antônio Gonçalves Filho, Daniel Más, entre outros (alguns 

colaboradores de fora da Folha também) assinam-na. Por vezes, anuncia shows e espetáculos 

em tom informativo e de divulgação. A periodicidade de suas publicações parece funcionar de 

acordo com a demanda. 

Coluna “Show/Estreia”: passa a ser publicada a partir de 1983. Normalmente sem assinatura, 

segue a lógica dominante da agenda cultural, embora conte com uma reportagem um pouco 

mais detalhada sobre um espetáculo que acaba de estrear em São Paulo. Com uma fotografia 

do artista/banda elegido para a coluna, são descritos horário, local, preço, informações sobre o 

artista/banda etc. Pode aparecer “solta” pelo caderno ou nas seções “Acontece” e “Acontece no 

fim-de-semana”. 

Coluna “Shows”: a coluna diária “Shows” segue a mesma lógica da “Show/Estreia”, todavia 

tem um caráter mais informativo e de divulgação. Apresenta imagens e não publica as 

assinaturas de seus textos. Dispõe de um pequeno parágrafo sobre as diversas apresentações 

paulistanas (e das regiões metropolitanas do Estado). Divide-se em duas partes: “Estreias” e 

“Em cartaz”. Aparece em meio à agenda cultural. 

Coluna “Discos/Lançamentos”: a coluna, publicada entre 1979 e 1981, aparece portando dois 

gêneros jornalísticos diferentes: ora (1) catálogo de lançamentos recentes das gravadoras 

brasileiras, com breves textos objetivos e imagens das capas dos discos, ora (2) reportagens um 
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pouco mais interpretativas sobre discos recém-lançados. Seu mote é o mercado fonográfico. 

João Marcos Coelho e Dirceu Soares a protagonizam. 

Coluna “Melhores Discos”: a coluna semanal, assinada por João Marcos Coelho, consiste 

numa “tripa” no meio da Página 2 da “Ilustrada”, ladeando o inveterado Tavares de Miranda. 

Seu conteúdo – bastante autônomo – traz pequenas biografias de artistas do “universo” da 

música instrumental (quer sejam da música popular, quer sejam dos gêneros da música clássica) 

seguidas de entrevistas sobre os discos e trabalhos que mais os marcaram e influenciaram em 

suas trajetórias. Começa a circular no início de 1981, extinguindo-se ao final desse mesmo ano. 

Coluna “Painel da Ilustrada”: Miguel de Almeida também lograra uma coluna com bastante 

liberdade jornalística (dentro dos limites impostos pelo Projeto Folha). Seu “Painel da 

Ilustrada” circulou diariamente entre 1982 e 1983, extinguindo-se em janeiro de 1984. Também 

em formato de “tripa”, primeiro é publicado no meio da Página 2, depois passa à margem 

esquerda da Página 3. Seu cartão de visita é o humor, a polêmica e, por vezes, a agressividade. 

O conteúdo baseia-se em notas e comentários concisos sobre os produtos artístico-culturais. 

Comenta-se sobre música popular e indústria fonográfica, mas também sobre teatro, cinema, 

rádio, televisão, artes plásticas, comportamento, moda, imprensa, livro etc. 

Seção “Música”: arregimentando as reportagens, crônicas, críticas, entrevistas, resenhas, 

notas, análises e tiras comics sobre música, a seção dominical aparece em novembro de 1981. 

Seus jornalistas – João Marcos Coelho, Enio Squeff, Rogério C. Cerqueira Leite, Dirceu Soares, 

Pepe Escobar, entre outros, da casa ou convidados pela Folha (Júlio Medaglia e Maurício 

Kubrusly eram os mais assíduos dentre estes últimos) – figuram na Página 3 do caderno. Parece 

haver bastante liberdade editorial, em especial por conta das colunas de Pepe Escobar (que 

sempre traz “modismos” estrangeiros pouco ou nada explorados pelo mercado nativo) e Ênio 

Squeff (dissertando, por vezes em linguagem formal, sobre música clássica). Decerto, o seu 

conteúdo dirige-se a um público especializado. Vale lembrar que é nesse quadro que Caio Túlio 

Costa assume a editoria da “Ilustrada” e que entra em vigência o exigente documento de 1981 

do Projeto Folha. A música em geral e a MPB em particular passariam a dispor de espaço 

privilegiado no caderno. Seu conteúdo normalmente se estendia por toda a Página 3, abarcando 

a música e seus temas correlatos: meios gráficos de divulgação (indústria fonográfica, 

partituras, fitas, filmes, videoteipes), rádio, televisão, festivais, jingles, música de câmara, 

música folclórica, música popular, cultura pop, comportamento, tendências estrangeiras, 

historiografia da música etc. A diagramação segue a tendência das demais seções do caderno, 

tendo autonomia em relação às imagens e fotografias utilizadas (na edição de 6 de fevereiro de 
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1983, por exemplo, há onze fotografias de “divas” da música pop internacional e apenas um 

texto de Pepe Escobar – “Doces transgressoras, as valquírias em fogo”).145 

Seção “Discos”: a partir de novembro de 1984, às terças-feiras, a seção “Acontece” (a agenda 

cultural) passa a publicar uma página inteira dedicada à música. Criada pelo jornalista Paulo 

Puterman, a seção “Discos” reúne as reportagens, críticas e o catálogo de lançamentos, antes 

soltos pela agenda cultural do caderno. Assinam-na Paulo Puterman, Miguel de Almeida, João 

Marcos Coelho, Fernando Naporano, André Singer, entre outros. Seu conteúdo, justamente por 

estar na agenda cultural, prioriza a força mercadológica dos produtos culturais, diferindo, 

portanto, da especializada seção dominical “Música”. Embora não tenhamos fontes para afirmar 

isso, não é implausível supor que nessa seção as agências de publicidade, as relações públicas 

e assessorias de imprensa (sobretudo as das gravadoras multinacionais) detenham larga 

influência, haja vista o seu caráter de divulgação.  

 No que se refere ao rol de jornalistas atuantes como críticos musicais, redatores e equipe 

de reportagem da “Ilustrada”, devemos destacar: 

João Marcos Coelho: chegou à Folha via convite de Emílio Macedo Nogueira, quando da 

época em que Cláudio Abramo ocupava a chefia da redação. Começou trilhando os seus 

caminhos no periódico como repórter, cobrindo a periferia da cidade de São Paulo. Depois, 

transferiu-se para a “Ilustrada”, na posição de crítico musical, notadamente de música clássica 

e música instrumental.146 Em nosso recorte temporal, seus textos apresentavam uma obsessão 

em encontrar bandas e músicos que fizessem um som instrumental genuinamente brasileiro e 

avesso aos esquematismos do jazz norte-americano. Ademais, enaltecia e acompanhava de 

perto todo o movimento da música instrumental brasileira, em especial a música instrumental 

“independente” (chamava de “música instrumental popular”). Cobriu os festivais de jazz de São 

Paulo, bem como as suas influências no meio musical paulistano. 

Pepe Escobar: Petrônio Flávio Escobar França de Andrade foi contratado pela Folha de 

S.Paulo em 1982, ao responder a um anúncio para redator e tradutor.147 Embora sua 

especialidade fosse o conjunto de gêneros do rock e do pop inglês (notadamente, heavy metal, 

new wave e post punk), o jornalista escrevia sobre o rock brasileiro e a MPB. Foi um dos 

“enviados especiais” da Folha de S.Paulo ao Rock in Rio, em 1985. Idiossincrático, por vezes 

 
145 Ver anexo B. 
146 COELHO, João Marcos. Sala de Visita - Entrevista com João Marcos Coelho. [Entrevista concedida a] Pedro 

Herz. Livraria Cultura. Youtube, 27/11/2017. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=SLd45wu20Zs&t=647s&ab_channel=LivrariaCultura. Acesso em: 15 abr. 

2022. 
147 GONÇALVES. Pós-tudo, p. 101. 

https://www.youtube.com/watch?v=SLd45wu20Zs&t=647s&ab_channel=LivrariaCultura
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protagonizou contendas com roqueiros paulistas e cariocas. Escrupuloso, era crítico da indústria 

fonográfica e das ingerências das multinacionais do som sobre a produção musical brasileira. 

Nesse sentido, trazia valiosas informações sobre o mundo do disco. Estava sempre atento às 

principais lojas de discos do país, em especial àquelas que contemplavam em seus catálogos os 

gêneros do rock e do pop internacional. Seus referenciais jornalísticos encontravam par com a 

nova proposta da “Ilustrada” dos anos 1980. 

Miguel de Almeida: quando integrou o quadro da Folha, em 1978, Miguel de Almeida não 

dispunha de muito espaço. Depois, passou a protagonizar a editoria de cultura, escrevendo um 

pouco de tudo: críticas, reportagens, entrevistas etc. Junto de Matinas Suzuki Jr. e Caio Túlio 

Costa, foi ponta de lança da “virada” do suplemento. O poeta e escritor talvez tenha sido o mais 

polêmico dessa geração de jovens jornalistas da “Ilustrada”. Julgava anacrônicas as 

manifestações culturais que ainda se apegavam ao ideário nacional-popular “cepeciano”, 

escorraçando-as sempre que possível. Era um entusiasta das produções “independentes” (e/ou 

alternativas) dos paulistas e daquilo que podia ser englobado, digamos, num movimento pós-

tropicalista. Foi o “enviado especial” da Folha de S.Paulo nos festivais de Iacanga-SP. 

Dirceu Soares: um dos fundadores do Jornal da Tarde, Soares integrou a “Ilustrada”, na 

posição de crítico de música, em 1975.148 Chegou ao caderno de cultura na esteira da inovação 

promovida por Cláudio Abramo – o então chefe de redação – e, entre os primeiros anos de 

nosso recorte, teve destaque em suas páginas. Era o principal crítico de música do periódico 

entre 1979 e 1981. Depois, com a chegada de Caio Túlio Costa, perdeu espaço. A rarefação de 

sua presença exemplifica os intentos do Projeto Folha, a saber, a “troca de lentes” dos editores 

e de suas equipes. Soares, embora muito valoroso para a nossa pesquisa, definitivamente não 

condizia com o processo de renovação da “Ilustrada” dos anos 1980. O jornalista tinha mais de 

40 anos quando da integração da ala jovem às fileiras do caderno, e seu repertório jornalístico 

remetia aos idos dos anos 1960 e 1970. 

Paulo Puterman: aportou na “Ilustrada” em 1982, via convite do jornalista Leão Serva (que 

escrevia sobre TV no caderno). Chamou a atenção da nova editoria por obra de seus trabalhos 

na FFLCH-USP, que tratavam sobre música popular brasileira. Sua chegada ao caderno de 

cultura ocorrera como resultado do Projeto Folha e de sua bem-sucedida campanha em prol da 

chamada “abertura política”: a liberalização do regime militar permitiu que a seção cultural do 

periódico gozasse de relativa liberdade para, em primeiro lugar, ampliar os espaços para os 

produtos do mercado de bens culturais. Nesse sentido, Puterman criaria a seção “Discos”, 

 
148 Morre em SP aos 57 anos o jornalista Dirceu Soares. Folha de S.Paulo, 13/11/1993. Cotidiano. p. 3-7. 
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especialmente voltada ao mercado da música e ao seu principal produto à época, o LP. O foco 

do jornalista era a MPB e seus lançamentos recentes, mas são interessantes os seus reincidentes 

elogios à música popular gaúcha, bem como os seus textos sobre as estratégias e táticas da 

indústria fonográfica. 

Maurício Kubrusly: o jornalista atuou em várias frentes relacionadas aos movimentos da MPB 

das décadas de 1970 e 1980: integrou júris de festivais; editou, por dez anos, a pioneira revista 

Somtrês, especializada no segmento; assumiu a direção da Excelsior FM (do Grupo Globo) e, 

baseando sua programação na ideia da segmentação, promoveu a MPB num momento em que 

a rádio já se encontrava mortificada pela ação dos industriados disc-jóqueis. Escreveu reiteradas 

vezes para a “Ilustrada” na posição de “convidado especial”, sobretudo para a seção “Música”, 

que saía aos domingos. Criticava a MPB (e o rock) despolitizada e “descartável”, bem como 

cobrava a postura política dos artistas, em especial da geração tropicalista (e pós-tropicalista). 

Em consequência, por vezes protagonizou contendas com os jovens que aportavam na 

“Ilustrada” dos anos 1980, pois defendia uma cultura de raízes brasileiras e livre das ingerências 

estrangeiras – chegou a ser acusado de “repressor do rock nacional” por Arnaldo Antunes.149 

Kubrusly tratava sobre vários temas relacionados à MPB; o destaque, porém, eram os textos 

sobre os circuitos e movimentos dos músicos “independentes” e/ou alternativos de São Paulo. 

Tárik de Souza: o conhecido jornalista atuou em diversos periódicos, entre eles a revista 

Somtrês e O Pasquim. Na Folha de S.Paulo, em 1979, teve a sua disposição uma coluna 

semanal (“Canto Geral”) no âmbito do “Folhetim” (o suplemento cultural criado em 1977 por 

Tarso de Castro). Depois, passou a ser, assim como Kubrusly, um convidado especial que, por 

vezes, frequentava as páginas da “Ilustrada” e do “Folhetim”. Escrevia sobre diversos temas 

relacionados ao “universo” da MPB. Para o nosso trabalho, tem a importância de prenunciar a 

crise da indústria fonográfica e apresentar, com riqueza de detalhes, as estratégias dos 

capitalistas do ramo para o enfrentamento da recessão. Embora fosse proveniente da geração 

mais antiga de jornalistas (iniciou a carreira em 1968), tinha extrema sensibilidade com os 

movimentos contemporâneos da música popular e, muito por isso, não partilhou de maiores 

polêmicas com a nova equipe de jornalistas da “Ilustrada”. O arcabouço histórico somado à 

sensibilidade diante do novo momento lhe conferia a capacidade de produzir valorosas sínteses 

sobre os movimentos de nossa música popular. 

 
149 “Há tempo que os Senhores J. R. Tinhorão e Maurício Kubrusly vêm representando o papel de repressores do 

rock nacional [...].” ANTUNES, Arnaldo. O rock tupiniquim passa da defesa para o ataque. Folha de S.Paulo, 

24/06/1984. Ilustrada. p. 55. 
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Júlio Medaglia: o maestro, que dispensa maiores apresentações, fora, definitivamente, um dos 

bastiões do grupo que desprezava, por vezes com rigidez, os novos (ou não tão novos, segundo 

ele) materiais poéticos e musicais da MPB dos anos 1980. Ora anacrônicos, ora justos com o 

seu tempo, seus textos insistiam numa suposta letargia da MPB e numa crise na criação musical 

de nosso país. Dizia ser a nova “safra” de canções da MPB uma medíocre reedição de canções 

e movimentos musicais consagrados no passado: para Medaglia, havíamos retornado ao 

cancioneiro pré-bossa-novista.150 Além dos elementos estéticos, o maestro, que fazia as vezes 

de jornalista (também como “convidado especial” da “Ilustrada”), desferia duros golpes contra 

os elementos ideológicos das canções. Para ele, a MPB perdia aquele que sempre fora o seu 

cartão de visita: a perspectiva histórica e crítica sobre a realidade brasileira.  

Fernando Naporano: compositor e vocalista da banda Maria Angélica Não Mora Mais Aqui, 

Naporano também se envolveu com outros media ao longo de sua carreira, sempre tratando de 

música. Reuniu-se ao grupo da nova “Ilustrada” em 1984. Além da crítica musical, escrevia 

sobre cinema. Mas a sua principal área de atuação era o rock nacional dos anos 1980, gênero 

pelo qual propugnava. Via na linguagem roqueira o mais amplo retrato do cerne brasileiro, 

destarte entrava em rota de colisão com os críticos mais sisudos. Naporano era um dos 

representantes da “virada” do caderno de cultura nos anos 1980. Suas críticas e reportagens nos 

deixaram a par do cenário do pop e do rock nacional dos anos 1980, em especial do mercado 

fonográfico roqueiro. 

Marcos Augusto Gonçalves: foi convidado, em fins de 1983, para ocupar o cargo de editor da 

“Ilustrada”. Gonçalves conhecia Matinas Suzuki Jr. e Caio Túlio Costa desde 1977, quando 

participaram de discussões para criar o Beijo, um jornal alternativo idealizado por Júlio Cesar 

Montenegro.151 Figura de proa desse novo quadro de jornalistas do caderno de cultura, escrevia, 

no âmbito de nosso recorte, sobre o rock brasileiro dos anos 1980. A exemplo de Naporano, 

advogava em favor do gênero musical, colocando-o como elemento modernizador de nossa 

música popular – chegou a chamar o movimento de “MPB-Rock”.152 Sintonizado com a faixa 

jovem suburbana de São Paulo, e consequentemente com a música que ela consumia, forneceu 

materiais indispensáveis para a nossa pesquisa. 

Regina Echeverria: a jornalista passou a protagonizar as seções e colunas da “Ilustrada” que 

tratavam sobre a MPB e seus fluxos nos anos finais de nosso recorte. Muitos de seus textos, 

 
150 SANTOS, Antonieta. Medaglia e a mediocridade na atual MPB. Folha de S.Paulo, 20/10/1980. Ilustrada. p. 

21. 
151 GONÇALVES. Pós-tudo, p. 103. 
152 Idem. Herbert Viana, os óculos do sucesso. Folha de S.Paulo, 23/01/1985. Ilustrada. p. 41. 



77 

 

sempre críticos (embora alguns aparecessem com a designação de “reportagem local”), 

referiam-se aos festivais de MPB promovidos pela Rede Globo. Na esteira das opiniões de 

Medaglia, a jornalista não via renovação alguma no âmbito desses festivais: dizia-os meras 

tentativas de reedição dos grandes festivais dos anos 1960. Os seus textos, porém, nos ajudaram 

a perscrutar o júri, as canções concorrentes e os demais detalhes desses certames, notadamente 

o último, realizado em 1985, o Festival dos Festivais. 

Sílvio Lancellotti: o multifacetado jornalista assinou diversos textos sobre MPB nos anos 

iniciais de nosso recorte. Na mesma linha de Maurício Kubrusly e Dirceu Soares, tecia severas 

críticas aos movimentos musicais da década de 1980, por julgá-los demasiado afastados da 

realidade concreta daquele Brasil. Nesse sentido, demonstrava desprezo pelo rock e pop 

nacional do último quarto de século, idealisticamente clamando por um retorno da MPB às 

tradições políticas e engajadas de outrora. Um ponto importante consistia na sua atenção aos 

movimentos da indústria fonográfica, em especial às ingerências das multinacionais do disco, 

que, segundo ele, eram as principais responsáveis por “salgar as sementeiras” da criatividade 

do compositor brasileiro. Afastou-se do segmento em meados de 1983, dedicando-se às colunas 

sobre gastronomia (“Mesa” e “Restaurante”). Retornou, vez ou outra, para inquirir os festivais 

de MPB – sempre em tom pessimista acerca do futuro do gênero musical. 

Matinas Suzuki Jr.: o jornalista chegou à Folha em 1981, via convite de Caio Túlio Costa. 

Em 1982, tornou-se subeditor da “Ilustrada”, um ano depois, assumiu o comando do caderno, 

com Renata Rangel como sua subeditora.153 Suas considerações estético-ideológicas sobre o 

jornalismo cultural eram bastante afinadas com a vocação iconoclasta da nova “Ilustrada”. 

Suzuki Jr. desferia críticas a uma certa herança cultural de esquerda, supostamente populista e 

nacionalista, que recaía sobre parte do jornalismo feito nos anos 1980. Trata-se de figura 

importante para o nosso trabalho, pois, devido a sua posição de relevo no caderno, quando seus 

textos jornalísticos aparecem, acabam por revelar elementos para analisarmos a 

intencionalidade editorial do Projeto Folha.  

  

 
153 GONÇALVES. Pós-tudo, p. 101-103. 
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CAPÍTULO 2 CRISES, VEREDAS E EMBOSCADAS: AS ARTICULAÇÕES ENTRE 

A INDÚSTRIA FONOGRÁFICA E A GRANDE IMPRENSA 

 

“Um grande artista tem que estar feliz 

Sambando na lama e salvando o verniz [...] E o tal 

ditado, como é? Festa acabada, músicos a pé.” 

(Chico Buarque de Hollanda) 

 

 De partida, quando falamos em crise, cabe destacar que nos referimos aos momentos 

em que determinado processo ou fenômeno histórico apresenta formas antigas e, por isso, não 

mais correspondentes a um novo conteúdo. Isso é típico em História: um modo de produção 

caduco e incompatível com novas forças produtivas; técnicas da indústria cultural ultrapassadas 

e incompatíveis com novas exigências culturais; um paradigma científico incompatível com um 

novo percurso metodológico etc. Essas formas, então, vão sendo destruídas, sem que se tenham 

ainda novas formas estabelecidas: daí a crise.  

 Nos anos 1980, enquanto a Folha adquiria autonomia política e econômica, com um 

periódico – a Folha de S.Paulo – e um caderno de cultura – a “Ilustrada” – consolidados, a 

indústria fonográfica e a MPB viviam impasses. A primeira passava por uma crise de natureza 

econômica, acarretada, entre outros motivos, pela subordinação ainda maior da economia 

brasileira ao imperialismo estrangeiro e pelo empobrecimento das camadas médias e baixas da 

sociedade brasileira. A constante alta do custo de vida gerou uma recessão que, como efeito, 

solapou a indústria produtora de discos, forçando-a a buscar uma reestruturação administrativa 

e econômica. Nesse quadro, a MPB, diante das mudanças do cenário musical, também buscou, 

ora espontânea, ora forçosamente, a sua própria reestruturação. Vejamos, neste capítulo, como 

a “Ilustrada”, além de acompanhar esses impasses, influiu sobre os seus consequentes 

movimentos de transição. 

 

2.1 Prenunciando a crise 

 No dia 21 de fevereiro de 1980, Dirceu Soares assina uma reportagem na “Ilustrada”, 

intitulada “A MPB, no mercado já saturado”. Nela, traz uma breve entrevista com Ariovaldo 

Piovezani, diretor de marketing da Continental, uma das mais tradicionais empresas brasileiras 

do setor fonográfico de então. Piovezani acabava de retornar do Midem (Mercado Internacional 
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do Disco e Edição de Música), encontro mundial dos maiores produtores e executivos do mundo 

do disco, realizado em Cannes, na França. Lá, segundo a reportagem, é definido o “tipo de 

música a ser divulgada em massa pelas multinacionais”. Entre queixas sobre a dificuldade que 

o Brasil tem em divulgar suas matérias-primas musicais nesses encontros – segundo ele, as 

iniciativas de divulgar a música nacional no evento deveriam partir das gravadoras nacionais, 

pois as multinacionais aqui instaladas “não se interessam por músicas regionais” –, o executivo 

brasileiro apresenta os intentos dos capitalistas do disco para os próximos anos: “[...] deu para 

sentir que a disco-music não vai durar mais do que seis meses e que a nova onda será exatamente 

a New Wave, que não passa de um retorno ao rock [...]”. Quanto ao mercado interno, e a 

dificuldade que as fábricas de discos nacionais enfrentavam naquela conjuntura, o entrevistado 

reclama: 

A produção de um bom disco hoje em dia custa cerca de 800 mil cruzeiros e 

mais um outro tanto em divulgação. Enquanto isso, a matriz de um disco 

estrangeiro só paga um custo mínimo de alfândega e já chega ao Brasil com 

toda a publicidade feita. Os disc-jóqueis, baseados nos hit-parades publicados 

em revistas estrangeiras, não param de tocar estas gravações tão logo são 

lançadas aqui. Ora, acho que a entrada destas matrizes de modo tão fácil é uma 

concorrência desleal, já que existe a lei dos produtos similares. Por que um 

litro de uísque estrangeiro, por exemplo, é bastante taxado e a matriz de um 

disco não é? A meu ver, a taxação sobre uma matriz de disco estrangeiro 

deveria ser algo em torno do custo de um disco produzido aqui, acrescido da 

divulgação, que já vem pronta. Isto é, cerca de um milhão e 600 mil 

cruzeiros.154 

 Insistindo nas desvantagens que uma gravadora nacional tem diante de uma 

multinacional, o representante da Continental ainda cita uma lei de incentivos fiscais – criada 

em 1967 – que passou a facultar às empresas do ramo abater do ICM (Imposto sobre Circulação 

de Mercadorias) os direitos comprovadamente pagos a autores e artistas domiciliados no Brasil. 

Ocorre que o ICM a pagar oriundo de discos estrangeiros, cujas matrizes entravam a custo zero 

no Brasil, também era aproveitado pelas multinacionais; Piovezani analisa:  

Como as multinacionais têm muito mais venda (vinda das vendas de discos 

estrangeiros e de seu próprio catálogo, bem maior), o valor da dedução do 

ICM delas é maior do que o das gravadoras nacionais, já que este imposto é 

proporcional à renda de cada empresa. O que significa que as multinacionais 

ficam, então, com mais dinheiro (deduzidos de seu ICM) para empregar em 

direitos artísticos e cachês de músicos. Daí poderem gastar mais na produção 

de um disco que, obviamente, sairá melhor em arranjos, orquestrações etc. E, 

sendo melhor, venderá mais, gerando mais renda e mais ICM a ser 

deduzido.155 

 
154 SOARES, Dirceu. A MPB no mercado já saturado. Folha de S.Paulo, 21/02/1980. Ilustrada. p. 34. 
155 Ibidem. 
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 Um ano depois, em outubro de 1981, a reportagem “Dúvidas sobre a fusão das 

gravadoras” destaca a junção operacional das empresas estrangeiras WEA 

(Warner/Elektra/Atlantic, subsidiária brasileira da Warner Music Group) e Odeon (pioneira do 

ramo no Brasil, instalada em 1913). A Odeon passaria a prensar, distribuir e vender os discos 

da WEA, que, por sua vez, desativava a sua fábrica. Na sequência, a matéria ainda traz 

declarações de Enrique Lebemdiger, presidente da Fermata – também uma gravadora de capital 

nacional –, que destilava críticas contra as multinacionais:  

As multinacionais quase mataram as nacionais no setor de discos. 

Desregularam totalmente o mercado brasileiro [...]. Começaram a pagar 

jabaculê156 para disc jóqueis e às próprias rádios para executarem seus discos 

de música internacional de péssima qualidade; passaram a vender discos aos 

lojistas em consignação e concederam prazos de até 180 dias para pagamento 

[...]. As gravadoras nacionais [...] tiveram de obedecer a essas regras para não 

desaparecerem. Todo o nosso lucro foi por água abaixo [...] porque ele se 

anula a partir dos 180 dias de prazo para pagamento. Só de juros arcamos com 

quase 40 por cento em cada disco [...]. [Os catálogos de música estrangeira] 

estão todos nas mãos das multinacionais [...]. A opção foi trabalhar o 

repertório sertanejo, cujos discos são vendidos pela metade dos demais. Como 

os aumentos de matéria-prima e produção são iguais tanto para a MPB classe 

A como para sertanejos, comprimiu-se a faixa de rentabilidade das gravadoras 

nacionais.157 

 Achamos interessante iniciar esta parte do trabalho com as declarações desses dois 

executivos, pois, nelas, constam não só as discussões sobre a crise do disco mas também a 

definição dos rumos tomados pela indústria fonográfica brasileira no alvorecer da década de 

1980. Piovezani e Lebemdiger anunciam, pari passu, a concentração do mercado de música, a 

voraz atuação das empresas multinacionais do disco (tanto na produção quanto na distribuição 

de seus produtos) e a reavaliação do mercado feita por estas e pelas gravadoras nativas. A 

“Ilustrada” tratou de cada um destes aspectos, ajudando-nos a montar o quadro geral do 

mercado de discos brasileiro e a lançar questões sobre os impasses pelos quais passou a MPB 

entre os anos de nosso recorte. No entanto, para melhor entendermos essas consequências, 

voltemos, antes, às causas. 

 

2.2 Concentração e desnacionalização 

 No ano de 1979, data-chave de nosso recorte, o Brasil passa a ocupar o quinto lugar no 

mercado mundial em matéria de vendagem de discos. Tratou-se do ano mais profícuo da 

 
156 Prática que consiste no pagamento de propina aos disc-jóqueis de rádios e aos programas de televisão para que 

determinada música seja incluída em sua programação.  
157 Dúvidas sobre a fusão das gravadoras. Folha de S.Paulo, 01/10/1981. Ilustrada. p. 37. 
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indústria fonográfica brasileira até então: foram 64.104 milhões de unidades vendidas, das quais 

23.480 milhões eram de música estrangeira e 40.624 milhões de música nacional. Mas esse ano 

destaca-se, também, por ter sido o marco inicial da recessão. Os números, a partir de 1979, 

passam a ser decrescentes até 1986 – com leves sinais de melhora em 1982.158 Dos 64.104 

milhões de discos vendidos em 1979, passou-se para 56 milhões em 1980 e 43 milhões em 1981 

– uma queda vertiginosa de 20 milhões de cópias, ou 35%.159 Isso porque a economia capitalista 

atravessava uma crise econômica, advinda, entre outros fatores, dos choques do petróleo dos 

anos 1970. E os países imperialistas, a fim de resolver suas crises, apelaram para a destruição 

de forças produtivas (desindustrialização, desvalorização das mercadorias e desinvestimentos 

em países dependentes etc.), o que, para um país como o Brasil, se traduziu em altas taxas de 

inflação, desemprego, aumento do custo de vida e um crescente endividamento externo. O 

recrudescimento da ditadura do capital estrangeiro marcou o momento da “abertura política”.  

 A indústria do disco brasileira, por conseguinte, enredou-se em uma crise sem 

precedentes.160 O setor já havia vivenciado uma crise nos anos 1970, mas tratou-se de um 

impasse na oferta de LPs, em virtude da carência de matéria-prima.161 Não que isso não 

continuasse a ser uma preocupação. O cloro acetato de polivinila, o PVC, é um derivado do 

petróleo, e a única fornecedora dessa matéria-prima no Brasil, à época, como atestou Sarah 

Cristina Coelho no caderno de “Economia”, era a Eletrocloro, subsidiária da europeia Solvay. 

Ainda segundo o texto de Coelho, a Eletrocloro não tinha a intenção de aumentar a produção 

para discos, preferindo destiná-la para a fabricação de bonecas, jogos americanos, 

revestimentos de chão etc., produtos com um mercado mais garantido. Porém, conforme 

declaravam para a reportagem José Vitor Rosa Jr., subgerente da CBS (Columbia Broadcasting 

System, gravadora de capital norte-americano), e Antônio Paladino, gerente de Marketing e 

Programação da Som Livre (gravadora nacional, pertencente ao Grupo Globo), a escassez de 

matéria-prima a curto prazo não seria sentida, “já que as gravadoras, prevenidas diante da 

 
158 DIAS. Os donos da voz, p. 81. 
159 COELHO, João Marcos. Uma estratégia muito bem calçada em números. Folha de S.Paulo, 26/06/1983. 

Ilustrada. p. 70. 
160 Vale ressaltar que a indústria fonográfica norte-americana também sentia a crise – um pouco antes de nós –, 

como Tárik de Souza asseverava: “[...] queda nos lucros da indústria do disco nos EUA: de 33 milhões de dólares 

no primeiro trimestre do ano passado para 17 milhões, no mesmo período, este ano. O fenômeno, acompanhado 

de maciça devolução de discos das lojas às fábricas, diminuição na procura de aparelhagem de som, contrapõe-se 

a uma ampliação nas vendas de fitas virgens, o que demonstra que o público está preferindo gravar seus próprios 

discos escolhendo na programação das rádios ou pedindo emprestado”. SOUZA, Tárik de. Recessão no mercadão, 

Folha de S.Paulo, 19/08/1979. Folhetim. p. 13. 
161 MORELLI. Indústria fonográfica, p. 71-72. 
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situação instável do fornecimento do petróleo, estocaram uma quantidade suficiente para suprir 

a demanda num período de 6 meses a 1 ano”.162 

 A crise dos anos 1980, portanto, não era na oferta, e sim na procura dos discos. O LP, 

antes uma das principais opções de lazer, tornava-se agora um artigo de luxo. Sua principal 

freguesia, a pequena burguesia urbana, imergia na crise. Conforme mencionamos no primeiro 

capítulo deste trabalho, quando falávamos sobre a formação do conglomerado da Folha, o 

capitalismo, em sua nova fase de acumulação, notadamente em períodos de crise como o ora 

analisado, acaba forçando o estabelecimento de conglomerados, a fim de garantir as taxas de 

lucro das grandes empresas, nem que isso custe a extinção das empresas de médio e pequeno 

porte.163 André Midani, um dos elementos mais emblemáticos do mercado fonográfico 

brasileiro, atenuando os efeitos da concentração do mercado, alega à “Ilustrada” que “as fusões 

são inevitáveis, em termos de concentração de recursos, cada vez que a tecnologia de ponta 

necessita de investimentos maciços para a produção industrial”.164 Ocorre que, nesse processo, 

enquanto os capitalistas gozam de uma revolução constante de seus meios de produção, o 

proletariado e as camadas médias da sociedade se veem enrolados em novas opressões, agora 

subordinados a empresas cada vez maiores, num processo notavelmente mais rápido de 

concentração da produção. E a arte, nesse caso a mercadoria música, sob o hostil rearranjo da 

produção material do capitalismo monopolista, inevitavelmente, sofre com as mudanças.   

 Por motivos já explicitados anteriormente, a indústria fonográfica – órgão da chamada 

indústria cultural –, a exemplo da imprensa, fora beneficiada durante o contexto repressivo 

inaugurado em 1964. A brutal concentração de renda, tal qual o desenvolvimento dos meios de 

comunicação de massa sob a batuta dos militares, deu viço à indústria produtora de discos.165 

Entre as facilidades concedidas aos capitalistas do ramo, destacam-se a criação da Embratel e 

a vinculação do Brasil ao Intelsat (sistema internacional de satélites), em 1965; as atuações da 

ABPD (Associação Brasileira dos Produtores de Discos), que, embora criada em 1958, assumia 

papel de relevo nesse contexto, obtendo concessões e incentivos fiscais para as grandes 

empresas (os quais, em boa parte das vezes, iam contra os interesses dos artistas e do público); 

a supracitada Lei do ICM, criada em 1967, e a Lei de Direitos Autorais, de 1973, que permitiu, 

entre outras coisas, a não numeração de discos produzidos (ambas pleiteadas pela ABPD); e a 

 
162 COELHO, Sarah Cristina. Disco, um produto cada vez mais caro. Folha de S.Paulo, 18/03/1979. Economia. p. 

52. 
163 LÊNIN, Vladimir Ilitch. O imperialismo: etapa superior do capitalismo. Campinas: FE/Unicamp/Navegando 

publicações, 2011. 
164 ESCOBAR, Pepe. Armas e armações no império do disco. Folha de S.Paulo, 24/02/1984. Ilustrada. p. 27. 
165 DIAS. Os donos da voz, p. 55-57. 
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crescente vendagem de toca-discos, televisores e rádios, estes últimos em franca expansão 

desde a década de 1940.166 Tudo isso consecutivo ao estrondoso sucesso comercial da então 

chamada MPB.   

 Não à toa, nesse quadro, mantido praticamente inalterado nas décadas de 1960 e 1970, 

ampliavam as suas atividades no Brasil as gravadoras multinacionais dos países imperialistas – 

ou majors, como diz parte da literatura –, atraídas pelas eventuais vantagens que aqui teriam, 

como a fuga dos tributos alfandegários, o preço da propriedade, os salários relativamente baixos 

e as matérias-primas baratas. A Philips Phonogram (depois PolyGram) instalou-se por aqui em 

1960, a partir da aquisição da CBD (Cia. Brasileira de Discos, fundada em 1945); a CBS, em 

terras nativas desde 1953, toma vulto a partir de 1963, na esteira da Jovem Guarda; a EMI 

(Electric and Musical Industries Ltd., inglesa) chega em 1969, através da aquisição da Odeon; 

a supracitada WEA é fundada em 1976 e a alemã Ariola, em 1979.167 O aparecimento e/ou o 

desenvolvimento das empresas do ramo, seguidos de um crescente aumento da produção de 

LPs, encontrou um também crescente aumento do consumo. Morelli, ao trazer dados da ABPD, 

revela que, entre 1965 e 1972, houve um crescimento de 400% nas vendas do setor e que, no 

decurso da década de 1970, as progressivas taxas de crescimento batiam, ano após ano, os seus 

próprios recordes.168 Foram prósperos anos os da indústria fonográfica. Agora, melhor 

compreendendo a consolidação e desenvolvimento do setor, podemos retornar ao contexto de 

crise dos anos 1980. 

 Embora a concentração não fosse uma novidade – reitere-se: a intensa concentração da 

produção é um dos aspectos elementares do capitalismo monopolista –, e já pudesse ser 

verificada na indústria fonográfica mundial169 e nacional170 em anos anteriores, as associações 

monopolísticas recrudesceram no decurso da década de 1980. A “Ilustrada” acompanhou de 

perto esse processo: 

[...] a Som Livre, isto é, Aldeia Global, [...] teria comprado [a RGE-Fermata] 

por uma cifra entre Cr$90 e Cr$100 milhões. Toninho Paladino, um dos 

 
166 Entre 1967 e 1980, a venda de toca discos cresceu 813%; em 1970, 24% dos domicílios brasileiros tinham 

televisão. VICENTE. Música e Disco no Brasil, p. 52-54. 
167 Ibidem, p. 53. 
168 MORELLI. Indústria fonográfica, p. 86-87. 
169 Nos EUA, por exemplo, em fins da década de 1970, “[...] a crise [...] resultou na absorção e fusão de várias 

empresas: A EMI inglesa comprou a United Artists americana e foi, depois, parcialmente adquirida pela 

Paramount; a MCA adquiriu a ABC, ambas americanas; a RCA passou a distribuir a AGM e, fechando o ciclo por 

enquanto, a Arista dos EUA, fundada pelo discutido Clive Davis, agora é controlada pela Ariola alemã [...]”. 

SOUZA, Tárik de. Recessão no mercadão. Folha de S.Paulo, 19/08/1979. Folhetim. p. 13. 
170 VICENTE, op. cit., p. 72-73. 
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diretores da Sigla171 em São Paulo, faz questão de esclarecer que “não foi a 

Som Livre ou a Globo quem comprou a RGE-Fermata, mas sim um grupo de 

funcionários da Sigla que se cotizou, tendo à frente João Araújo”. Que, por 

coincidência, é diretor-presidente da Som Livre. [...]. Assegura Paladino que 

a estrutura comercial e mesmo a política de lançamentos da RGE não serão 

alteradas. [...]. Nada impede, contudo, que aos poucos os setores que 

costumam apresentar retornos menos polpudos sejam desativados, já que a 

Som Livre não se tem pautado, em sua curta e lucrativa existência, por 

critérios de qualidade [...].172 

 Ainda que o cenário nacional estivesse “tomado” pelas grandes gravadoras estrangeiras, 

foi a brasileira Som Livre, em 1979, a despeito do malabarismo argumentativo de Toninho 

Paladino, que avançou sobre a RGE-Fermata,173 robustecendo o conglomerado comunicacional 

do Grupo Globo. A Som Livre, fundada em 1971, tornava-se, seis anos depois, a líder de 

vendagem no país,174 notadamente por obra de suas trilhas de novela. O êxito nas vendas, 

ademais, pode ser explicado pelos espaços comerciais que a gravadora dispunha na Rede Globo 

– como Maurício Kubrusly destacava na “Ilustrada”: “A Som Livre faz parte do trem que tem 

a Rede Globo como locomotiva”.175  

 Na arena das gravadoras multinacionais, em 1981, além dos acordos entre EMI-Odeon 

e WEA, a “Ilustrada” anunciava a compra da Ariola pela PolyGram, caso que merece um pouco 

mais de atenção. Um ano antes, mais precisamente em janeiro de 1980, em plena crise, nosso 

caderno de cultura anunciava “uma intensa movimentação [...] acontecendo nos bastidores da 

indústria fonográfica em razão da implantação [...], no Brasil, da multinacional Ariola, de 

origem alemã”.176 À “intensa movimentação” creditam-se as cifras “astronômicas” que a nova 

empresa passava a despender aos seus contratados, num investimento maciço no mercado da 

MPB: “Milton Nascimento teria recebido Cr$20 milhões; Chico Buarque seria contratado por 

Cr$30 milhões, os executivos estariam recebendo na base de Cr$500 mil mensais [...]”.177 Em 

se tratando dos executivos, a gravadora ousava ao retirar figuras de proa de outras empresas, a 

exemplo de Marco Aurélio Mazola (ex-WEA) e Adail Lessa (ex-Odeon). Tamanha 

agressividade da Ariola foi acompanhada de inovações no que diz respeito à mentalidade 

 
171 Sigla (Sistema Globo de Áudio) era o nome da gravadora da Rede Globo. Som Livre, a princípio, era o nome 

de um selo da Sigla. Depois, devido ao nome do selo se popularizar mais do que o da gravadora, acabou por tornar-

se o nome oficial da empresa. 
172 COELHO, João Marcos. O que muda na RGE com novos proprietários. Folha de S.Paulo, 14/12/1979. 

Ilustrada. p. 37. 
173 A RGE (Rádio Gravações Especializadas), nacional, foi fundada em 1947. Em 1965, porém, passou ao controle 

da Fermata – também nacional. Após a sua aquisição pela Som Livre/Sigla, passou a funcionar como um selo da 

gravadora da Globo. 
174 MORELLI. Indústria fonográfica, p. 70. 
175 KUBRUSLY, Maurício. O negócio é investir em disco. Folha de S.Paulo, 15/04/1984. Ilustrada. p. 65. 
176 Ariola, agitando os círculos da MPB. Folha de S.Paulo, 08/01/1980. Ilustrada. p. 28. 
177 CAMBARÁ, Isa. Ariola e seus contratos milionários. Folha de S.Paulo, 09/01/1980. Ilustrada. p. 31. 



85 

 

empresarial da indústria fonográfica, como a redução do cast178 – a proposta, depois largamente 

adotada, consistia em trabalhar com poucos artistas, porém “campeões” de vendas; no caso da 

Ariola, completariam o seu cast Maria Bethânia e Beth Carvalho, além de Alceu Valença, Ney 

Matogrosso e a dupla Toquinho e Vinícius. 

 Começamos a ter algumas pistas do que motivara os ataques de Piovezani e Lebemdiger 

aos grupos estrangeiros: os vultuosos cachês da Ariola causaram desafeto no conjunto de 

empresas aqui instaladas, pois, embora se tratasse de um cast reduzido, os nomes que a empresa 

concentrou representavam boa parte das vendas de discos no Brasil – cerca de 23% de todos os 

fonogramas comercializados no país pertenciam à Ariola.179 Porém, não passava de um “tigre 

de papel”: um ano depois, em 17 de novembro de 1981, a “Ilustrada” anunciava o inglorioso 

fim da Ariola no Brasil: 

A gravadora Polygram comprou todas as ações da Ariola do Brasil ontem à 

tarde, mas segundo um comunicado conjunto das duas companhias, “esta 

aquisição não afetará os artistas contratados”. A nota diz ainda que a Ariola, 

mesmo mudando de dono, “continuará a operar independentemente com sua 

própria marca e identidade” [...]. [Segue o] comunicado da Ariola e Polygram: 

“A situação específica do mercado fonográfico brasileiro e as dificuldades 

extremas de caráter geral na economia altamente inflacionária no País levaram 

a Ariola e reconsiderar seu recente envolvimento neste mercado [...]. A 

distribuição e prensagem vinham sendo efetuadas por outra companhia. Em 

virtude desta empresa fornecedora ter decidido terminar o acordo de 

distribuição, outra companhia teria que ser contatada. Durante essas 

negociações, Polygram e Ariola concordaram mutuamente que seria essencial 

e necessário para o sucesso futuro da Ariola do Brasil cooperar de perto com 

uma companhia solidamente estabelecida e de larga tradição no Brasil, como 

Polygram Discos Ltda. Resultou que, tanto Polygram e Ariola decidiram que 

Polygram deveria comprar todas as ações da Ariola do Brasil, sendo esta 

medida efetivada a partir de 16/11/81”.180 

 Além da crise, e de seu inerente processo de concentração, podemos depreender da 

absorção da Ariola pela PolyGram o início da ineficácia comercial da MPB – trataremos sobre 

isso em breve.  

 Completando o quadro da dramática concentração do mercado, temos a absorção da Top 

Tape pela RCA, da Tapecar pela Continental, além de vinte selos de menor expressão falindo 

ou sendo açambarcados por outras gravadoras.181 Cabe dizer que a concentração também se 

 
178 Como a bibliografia se refere ao “elenco” de uma gravadora, isto é, aos seus contratados. 
179 LANCELLOTTI, Silvio. Novas vítimas na crise do disco. Folha de S.Paulo, 22/11/1981. Ilustrada. p. 59. 
180 Gravadora Ariola agora pertence à Polygram. Folha de S.Paulo, 17/11/1981. Ilustrada. p. 34. 
181 DIAS. Os Donos da Voz, p. 74. 
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dava nos campos da distribuição de produtos182 e da publicidade.183 Vicente, ao analisar os 

números do Nopem,184 constata que, entre 1965 e 1979 (auge da indústria do disco nativa), 47 

empresas estavam presentes na lista dos discos mais vendidos, sendo 23 nacionais e 24 

estrangeiras. Nos anos 1980, a lista apresenta 16 empresas – oito nacionais e oito estrangeiras; 

eram elas: Som Livre/RGE, Copacabana, Continental, Top Tape, Abril Music, Kelo Music, 

Arca-Som e Esfinge (nacionais); e CBS, RCA/BMG, WEA/Warner, EMI, PolyGram, Ariola, 

K-Tel e 3M (estrangeiras).185  

 Embora Vicente nos apresente um equilíbrio entre o número de gravadoras nacionais e 

estrangeiras atuantes no Brasil dos anos 1980 (oito para cada lado), a “Ilustrada”, ao se impor 

no debate, mostra que, em termos quantitativos e qualitativos, as multinacionais levavam 

vantagem sobre as nacionais. Deslindando um pouco mais os depoimentos (ou denúncias) de 

Piovezani e Lebemdiger sobre a presença hostil das multinacionais nos trópicos, Jards Makalé, 

em uma matéria na “Ilustrada”,186 destacava que o custo para o lançamento de um disco 

estrangeiro no Brasil equivalia ao custo para produzir o fotolito da capa de um disco nacional 

– ou, ainda segundo Makalé, o lançamento de um disco nacional equivalia, em custos, ao 

lançamento de 25 discos estrangeiros!187 O resultado não poderia ser diferente: os “enlatados” 

musicais (como essa mercadoria importada era comumente denominada), exclusividade dos 

catálogos das multinacionais, passavam a ser colocados aos montes nas prateleiras das lojas de 

discos, além de disporem de privilégios nas programações da TV e do rádio. Makalé nos lembra 

 
182 “A Philips holandesa, a Siemens de Berlim e a Warner Communications Inc. norte americana reestruturaram 

seus interesses mundiais na indústria fonográfica, nascendo desses acordos novas empresas [...]. O acordo prevê 

que as atividades fonográficas da WEA e da Philips/Siemens serão organizadas em duas joint-ventures, criando-

se assim uma Companhia Warner/Polygram nos países fora dos EUA, na qual a Philips fica com 50% e a WEA 

com os outros 50%. Na prática, isso quer dizer que, no Brasil, a WEA, que até agora tinha um contrato precário 

de distribuição com a Odeon, passa a se associar à Polygram (subsidiária da Philips aqui) [...].” WEA se associa à 

PolyGram no Brasil. Folha de S.Paulo, 14/07/1983. Ilustrada. p. 29. 
183 “[...] a CBS e a Som Livre estão juntas na marca Opus Columbia; a Polygram e a mesma Som Livre se uniram 

no selo Elenco etc. E é bem provável que WEA e a EMI-Odeon logo acertem seus cadinhos também”. 

KUBRUSLY, Maurício. O negócio é investir em disco. Folha de S.Paulo, 15/04/1984. Ilustrada. p. 65. 
184 “O Nopem (Nelson Oliveira Pesquisa e Estudo de Mercado), instituto criado em 1964, faz um levantamento 

semanal dos discos mais vendidos no Rio de Janeiro e em São Paulo. São entrevistados gerentes ou vendedores de 

30 lojas localizadas em todas as regiões de cada uma das cidades, que variam semana a semana. Os lojistas não 

são avisados previamente sobre a visita dos pesquisadores. Para as gravadoras, a pesquisa não é representativa, já 

que reflete apenas os mercados das duas maiores cidades do país, desprezando o resto do Brasil. Além disso, os 

resultados poderiam ser, segundo as gravadoras, facilmente manipulados.” Como é feita a pesquisa. Folha de 

S.Paulo, 14/11/1997. Ilustrada. 
185 VICENTE. Música e Disco no Brasil, p. 138. 
186 Ver anexo C. 
187 As sucursais das multinacionais economizavam nos gastos com horas de estúdio, com a arte da capa e – 

dependendo do quilate do artista – com a divulgação. MAKALÉ, Jards. Corre sério perigo a indústria de discos 

nacional. Folha de S.Paulo, 06/06/1982. Ilustrada. p. 74. 
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que os gastos economizados na produção do disco podiam ser investidos em publicidade e 

divulgação do trabalho, o que Pepe Escobar reitera: 

As filiais das multinacionais do disco estabelecidas no Brasil são instruídas 

pelas matrizes para trabalharem determinados grupos. E, destes grupos, 

determinadas músicas. Através de conhecidos canais de influência – jabaculês 

–, ou por simples pressão, forçam as AMs e FMs a entrarem na corrente. Os 

programadores de FM têm limitada capacidade mental. Suas alminhas de 

plástico jamais suspeitam que existem outros sons além do que reza o Nome 

do Pai. O mesmo vale para os programadores de TV [...]. As danceterias – 

estes ícones subculturais do universo pop – cumprem uma função 

aglutinadora. E é só. Sua função cultural – mesclar sons e habituar os ouvintes 

a comparações, para seu próprio prazer estético – inexiste. Limitam-se a tocar 

o som do Nome do Pai – o mesmo da rádio e da TV – remetendo o ouvinte 

para comprar as mesmas 20 músicas nas lojas de disco.188 

 Escobar descreve o rentável circuito do mercado de discos: segundo o jornalista, as 

matrizes mandam em suas sucursais brasileiras, que mandam nas AMs e FMs, que mandam nas 

danceterias, que influenciam o público a comprar os predeterminados discos. Mas o objetivo 

central da matéria era demonstrar uma suposta aliança entre gravadoras e disc-jóqueis, que 

tomava vulto. Sob o signo da disco music – a coqueluche daquele momento – e das danceterias, 

a “avalanche” de discos estrangeiros era um fato: falamos de vantagens econômicas incontestes 

para empresas tipicamente capitalistas. Entretanto, vale ressaltar que, analisando os dez discos 

mais vendidos entre os anos de nosso recorte (1979-1985), na pesquisa de mercado do Nopem, 

constatamos que em nenhum ano as vendas de discos internacionais superaram as de discos 

nacionais. Apenas 1981 trouxe um “empate” (5 nacionais e 5 estrangeiros).189 Não à toa, 1981 

foi o pior ano da crise da indústria fonográfica, o que indica que as gravadoras nativas talvez 

tenham tido mais dificuldades do que as estrangeiras para lançarem seus produtos no mercado. 

Esse mesmo ano, junto com 1984, foi o único que teve artistas estrangeiros liderando o número 

de vendas (Brick, com Rush, Rush, e Michael Jackson, com Thriller, respectivamente). Quer 

dizer, ainda que o papel predatório das multinacionais favorecesse seus “enlatados” (nesse 

sentido, havia ainda a prática comercial do dumping, as facilidades concedidas aos lojistas etc.), 

o público brasileiro parecia preferir produtos pátrios.  

 Voltando a Makalé, o músico que fazia as vezes de jornalista comentava sobre a lei de 

incentivos fiscais do ICM, afirmando que as multinacionais, além da segurança que as matrizes 

lhes proporcionavam, contavam com um valor maior a ser deduzido do imposto, e o usavam 

 
188 ESCOBAR, Pepe. E continua a dança dos fantoches. Folha de S.Paulo, 21/10/1984. Ilustrada. p. 65. 
189 A título de registro, 1979: 3 internacionais e 7 nacionais; 1980: 1 internacional e 9 nacionais; 1982: 3 

internacionais e 7 nacionais; 1983: todos os 10 da lista são nacionais; 1984: 3 internacionais e 7 nacionais e 1985, 

idem. Fonte: Listagem Nopem (1965-1999). 
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para pagar adiantamentos e “luvas” para comprar artistas de outras gravadoras.190 A ianque 

CBS, nesse sentido, intimidava o mercado nacional: “contratou Simone a peso de ouro, 

pagando-lhe luvas que atingiram 40 milhões, além de um carro Mercedes, recém-saído da 

fábrica”, e, como se não bastasse, a situação voltou a se repetir com Djavan, outro contratado 

da CBS; “dessa vez, não houve carro, mas as luvas teriam sido de cerca de 80 milhões. Tanto 

dinheiro, ao que parece, não agradou às demais gravadoras”.191 A tão falada crise parecia não 

incomodar as multinacionais do disco. 

 Afora o processo de concentração e o referido papel predatório das majors (ou como 

consequência disso), havia preocupações concernentes à desnacionalização, isto é, à dominação 

cultural e à crescente adoção de materiais estrangeiros em detrimento do repertório poético e 

musical doméstico nas produções de artistas brasileiros. Morelli, referindo-se à década de 1970, 

dirá que o consumo de música estrangeira, quer seja diretamente, a partir dos discos importados, 

quer seja indiretamente, a partir das referências dos artistas brasileiros, teria ocorrido entre 

aqueles consumidores recém-agregados ao mercado brasileiro de discos, os quais não eram os 

principais consumidores desse mercado, por conta de seu baixo poder aquisitivo.192 Nessa 

medida, os hits e modismos estrangeiros, que facultaram às empresas do ramo sucesso 

comercial (a despeito da crise), seriam, ainda segundo a autora, os primeiros passos rumo à 

conquista desses consumidores em potencial. Morelli está tratando de uma reavaliação do 

mercado e de uma redefinição da estratégia das grandes gravadoras, que cobiçavam, entre 

outras coisas, parcelas de consumidores da juventude. Os consumidores recém-agregados eram 

justamente os jovens. Em 1985, com a estratégia em vigência, e bem-sucedida, André Midani, 

agora na posição de presidente da WEA, diria à “Ilustrada”: “O mercado voltou a ter o perfil 

que deveria ter [...]. Disco é mídia para gente de 15 a 25 anos. Essa gente tem que ter ídolos 

com idade compatível”.193 Nesse mesmo passo, e ratificando o que nos interessa por ora, 

Vicente atesta que os lançamentos internacionais cumpriam, em verdade, a função de aproximar 

o mercado brasileiro do padrão de consumo desejado pela indústria,194 isto é, a função de 

 
190 MAKALÉ, Jards. Corre sério perigo a indústria de discos nacional. Folha de S.Paulo, 06/06/1982. Ilustrada. p. 

74. 
191 CAMBARÁ, Isa. MPB, crise e grandes contratos. Folha de S.Paulo, 16/11/1981. Ilustrada. p. 21. 
192 MORELLI. Indústria fonográfica, p. 66. 
193 ECHEVERRIA, Regina. Mudanças na cena do rock. Folha de S.Paulo, 07/09/1985. Ilustrada. p. 49. 
194 VICENTE. Música e Disco no Brasil, p. 58-59. 
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atender um mercado em expansão, massificado e de fisionomia jovem, ao qual a “frente” bossa 

nova-MPB-tropicália não podia mais responder na década de 1980.195 

 Em resumo, a crise econômica dos anos 1980 punha em xeque as antigas formas de 

atuação da indústria fonográfica. Sob o ângulo dos capitalistas ligados às multinacionais, era 

preciso assegurar as taxas de lucro e resistir a esse “purgatório”, nem que isso custasse o 

açambarcamento ou o fim das firmas nacionais. Estas últimas, por sua vez, que podemos 

resumir à Continental e à Copacabana – já que, de um lado, a Som Livre prosperava e, de outro, 

as menores subsistiam a duras penas –, precisavam contornar o adverso cenário controlado pelas 

multinacionais e buscar alternativas.  

 

2.3 A reestruturação da indústria fonográfica nos anos 1980 

 Ana Maria Bahiana, em matéria publicada em O Globo em 1982, anunciava o “fim de 

uma era” da indústria fonográfica. A referida “era” que se encerrava, segundo a jornalista, 

correspondia àquela em que as gravadoras trabalhavam ao sabor dos movimentos musicais, 

investiam em experimentalismos e seguiam temperamentos e ideias de seus proprietários e 

diretores. Bahiana segue: 

[...] a palavra risco foi abolida do vocabulário da indústria fonográfica. Ao 

departamento comercial, e não ao artístico, foi dada primazia sobre as 

decisões. De uma forma ou de outra, uma figura relativamente nova começou 

a acumular poder: o homem de marketing [...]. Repertório, músico, arranjos, 

que antes eram privilégio exclusivo do artista ou do produtor ligado a ele 

diretamente, passaram a ser discutidos em conjunto por toda a empresa, com 

importância vital dada às opiniões do departamento comercial. Novas 

contratações passaram a ser debatidas e estudadas como táticas de guerra: que 

faixa de mercado não está coberta, qual o melhor modo de atingi-la, que artista 

pode vender em qual faixa [...].196 

 Indubitavelmente, a crise que solapava a indústria produtora de discos foi a mola 

propulsora dessa guinada. Para não seguirem o mesmo caminho da Ariola, as grandes 

gravadoras passaram a racionalizar e reestruturar197 suas atuações, o que teve como corolário a 

redução da margem de manobra para a criatividade e a experimentação, fator que, ao mesmo 

tempo, dificultou o surgimento de novos artistas e empurrou as produções cada vez mais na 

direção de fórmulas mercantilistas – processo facilitado com o avanço das técnicas de estúdio 

 
195 É interessante notar que, nos EUA, quando do início do rock, um processo semelhante ocorrera. Um público 

consumidor jovem e de baixo poder aquisitivo foi incorporado ao mercado por intermédio da compra de compactos 

de artistas de sucesso frequentemente efêmero. VICENTE. Música e Disco no Brasil, Parte I. 
196 BAHIANA, Ana Maria. Os Tempos Mudaram e acabou a brincadeira. Disco agora é negócio para profissionais. 

O Globo, 03/05/1982. 
197 VICENTE, op. cit., p. 91 et seq. 
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–; a prevalência dos departamentos de marketing sobre os departamentos artísticos na 

concepção dos produtos; e o corte de toda a sorte de gastos: diminuição das horas de estúdio, 

fabricação de LPs mais econômicos e redução no quadro de funcionários e de artistas. 

 Tárik de Souza revela, ainda em 1979, que a “CBS do Rio já anuncia, através do seu 

novo product manager, o letrista Coelho (parceiro de Raul Seixas), uma redução dos 170 

contratados”.198 Mais adiante, o mesmo jornalista traz discussões ocorridas em uma convenção 

no Rio de Janeiro que reunia representantes da FLAPF (Federação Latino-Americana dos 

Produtores de Fonogramas) e da IFPI (International Federation of the Phonographic Industry). 

Lá, os capitalistas do disco debatiam, entre outros assuntos, a necessidade de “significativos 

cortes nos trancamentos de reedições de artistas novos”.199 A redução dos casts das gravadoras 

era uma questão de tempo: a RCA reduzia o seu elenco de 145 para 35 artistas; a Polygram ia 

de 100 para 40 e a Som Livre passou a trabalhar com apenas 10 artistas, cancelando qualquer 

nova contratação. À vista disso, os investimentos concentraram-se nos artistas de maior 

vendagem – precisamente naqueles que alcançassem o número de mais de 100 mil cópias 

vendidas –, o que minou o espaço dos novos compositores.200 Ocorre que não bastava apenas 

reduzir gastos: no rasto da reestruturação, a indústria fonográfica passa a definir novas faixas 

de mercado a serem alcançadas, num novo e radical processo de segmentação.  

 Se a MPB dos anos 1960 e 1970 teve uma importância fundamental para a indústria 

fonográfica, “não apenas enquanto meio para a conquista de um segmento de consumidores 

capaz de igualar a longo prazo o mercado brasileiro de discos aos grandes mercados mundiais, 

trazendo-lhe imediata elasticidade”, mas também para “constituir [...] [uma] alternativa 

permanente aos grandes astros da música jovem internacional [...] através da conquista 

definitiva dos segmentos jovens”,201 nos anos 1980 ela passará a conviver com cenas musicais 

distintas – ou, segmentos diferentes. Segundo Dias, as gravadoras passam a ter uma atuação 

mais “horizontal”, no sentido de investir no maior número de estilos possível, evitando, assim, 

sair atrás de algum modismo repentino.202 Além da redução do mercado consumidor (em 

especial do estrato pequeno-burguês), o público, cada vez mais intuitivo, se relacionava de 

modo crescente com as informações advindas da velocidade do vídeo (além da TV, os 

videocassetes e videoclipes se precipitavam em direção aos lares brasileiros), o que conferia 

 
198 SOUZA, Tárik de. Vinil escasso, mas açúcar em doses cavalares. Folha de S.Paulo, 05/08/1979. Folhetim. p. 

13. 
199 Idem. Os Donos do disco decidem o futuro da música. Folha de S.Paulo, 09/09/1979. Folhetim. p. 13. 
200 VICENTE. Música e Disco no Brasil, p. 91-92. 
201 MORELLI. Indústria fonográfica, p. 88-89. 
202 DIAS. Os donos da voz, p. 92. 
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instabilidade e volubilidade aos estilos e gostos musicais, haja vista a afinidade que a música 

tem com os demais media. A segmentação era a única saída. 

 Discotheque, samba de gafieira, música infantil, sertanejo, brega, rock e MPB. Foram 

vários os gêneros musicais e modismos que a “Ilustrada” propalou entre os anos de nosso 

recorte, ratificando o processo de segmentação do mercado. Embora esse movimento parta do 

mesmo processo de reorientação tática, gravadoras multinacionais e nacionais adotariam 

diferentes estratégias203 de segmentação. Grosso modo, enquanto as primeiras se voltavam à 

MPB, ao rock e aos gêneros “populares” urbanos (como o “brega”), as segundas dedicavam-se 

aos filões regional (como o sertanejo) e nordestino. Vejamos como a “Ilustrada” lidou com tal 

processo. 

 

2.3.1 Discotheque e “gafimania” 

 No lapso temporal de um ano – entre o início e o fim de 1979 –, a “febre das discotecas 

tomou conta de tudo”204 e logo perdeu “visível espaço em nosso país”.205 A primeira 

reportagem, “Febre das Discotecas”, publicada em janeiro de 1979 na “Ilustrada”, foi 

distribuída à Folha de S.Paulo pela Financial Times inglesa. Seu texto, além de propugnar pelo 

gênero musical, rende homenagens aos esforços de Peter Smith – diretor executivo da Divisão 

de Discoteca da EMI – na divulgação da música disco pelo mundo, os quais consistiram na 

promoção de um concurso de dança em Londres e na compra de diversas discotecas da Europa 

– entre estas, a Empire, a maior do continente, por 2 milhões de libras esterlinas. O conteúdo 

advindo do jornal inglês ainda garantia que a discoteca “mesmo que se trate de uma onda [...], 

ainda levará muito tempo para se acabar”.  

 A insistente defesa do gênero discotheque (ou música disco) não era algo fortuito. O 

momento inicial da crise apontava, entre outras coisas, a saturação da demanda pelo consumo 

de música internacional entre os brasileiros. As pesquisas do Nopem confirmam tal afirmação: 

 
203 Havia um denominador comum nas estratégias das empresas nacionais e multinacionais: ambas prospectavam 

nichos de mercado locais, trabalhando com artistas nativos. No caso das nacionais, isso é óbvio. As estrangeiras, 

apesar de tentarem reiteradas vezes impor sua mercadoria importada entre nós, acabavam constatando, em quase 

todos os casos, que os brasileiros tinham preferência por artistas e obras nacionais – ainda que recheadas de 

materiais poéticos e musicais estrangeiros. Estimular a produção de artistas locais, em verdade, sempre fora a 

estratégia das multinacionais por aqui, desde a consolidação da indústria fonográfica nos anos 1960. “Ao 

mimetizarem-se nas realidades e na produção cultural nacionais, essas empresas eufemizam a sua atuação como 

agentes externos, conquistando espaço para sua legitimação”. FLICHY, Patrice. Las multinacionales del 

audiovisual. Barcelona: Gustavo Gili, 1982. p. 197. 
204 A febre das discotecas. Folha de S.Paulo, 17/01/1979. Ilustrada. p. 32. 
205 SILVA, José Antônio. Discoteca, enquanto outra moda não vem. Folha de S.Paulo, 20/12/1979. Ilustrada. p. 

35. 
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durante o auge da era disco no Brasil, precisamente em 1977 e 1978 (não à toa, os anos de 

estreia do filme “Os Embalos de Sábado à Noite” e da novela Dancin’ Days, da TV Globo), na 

listagem dos 50 discos mais vendidos, encontramos, respectivamente, 18 e 23 LPs importados. 

Depois, os números apontam uma queda: são 14 em 1979, nove em 1980 e onze em 1981. A 

queda na vendagem de discos importados pelas sucursais certamente afetou as suas matrizes, 

de tal modo que estas tiveram de responder com uma ofensiva publicitária, como atesta a 

referida reportagem da “Ilustrada”. Os correligionários da música disco, porém, não 

encontravam na realidade concreta correspondência para continuar a campanha em prol da night 

fever: os brasileiros rejeitaram a moda – “[...] já começa a repetir-se com as discotecas o 

fenômeno do boliche e do tobogã [...]. Os empresários que se aventuram a montar discotheques 

[...] sofrem uma progressiva baixa de frequência”.206 As discotecas voltariam a aparecer em 

meados de 1983, sob a designação de danceterias, na esteira do rock e da new wave, mas logo 

cairiam novamente. 

 A “locomotiva” Rede Globo, contudo, lançaria mão de outro modismo, dessa vez sem 

apelar para o estrangeiro. Sua novela “Pai Herói”, de 1979, mantinha a moda dos corpos em 

contato, agora com a popularidade da gafieira Flor de Lys, que aparecia em sua trama. Não 

tardou para a RGE reeditar um “leque de enfezados sambas do repertório de Germano Mathias, 

sob o título de ‘Uma Noite na Gafieira’”, e para a PolyGram investir no “rei da gafieira e do 

samba de breque, Moreira da Silva, o popular Kid Morengueira”.207 Destacam-se, ainda, o 

“Fino da Gafieira” (Bandeirantes Discos, 1979) e o “Gafieira da Ana” (RCA, 1979). Embora 

efêmera, a “gafimania” (como a “Ilustrada” denominava o modismo) serviu para recolocar 

alguns artistas brasileiros em seus devidos empregos, haja vista o boom de discos e fitas de 

discotheque que tomavam seus ofícios nas casas noturnas, conforme aponta Tárik de Souza.208 

Por isso, a cantora Sabrina, uma nova contratada da CBS, cantaria, em 1978: “Doutor, olhe o 

apelo da Guiomar/Que está sempre a reclamar/Música não dá, música não dá/Meu bem, acorde 

mais cedo/e arranje um emprego/Dona Guiomar/O som da discoteca tá comendo o nosso vil 

metal”.209 A “Ilustrada” encampou alguns debates sobre uma suposta substituição das 

discotecas por gafieiras, como se as casas noturnas tivessem feito justiça a favor da 

manifestação cultural brasileira. Sobre isso, Dirceu Soares opinaria: “[...] alguém acreditou 

 
206 Os estatutos da nossa gafieira. Folha de S.Paulo, 22/04/1979. Ilustrada. p. 11. 
207 Ibidem. 
208 SOUZA, Tárik de. Swing versus gafieira. Folha de S.Paulo, 09/09/1979. Folhetim. p. 13. 
209 Ver anexo I. 
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nisso? Tudo não passou de uma pequena vela acesa a Deus por uma emissora de televisão líder 

de audiência, para tentar pagar o pecado da divulgação que fez da discoteca do Diabo”.210 

 

2.3.2 Música infantil 

 Mas a música disco, mesmo enfraquecida, deixaria vincos na produção fonográfica 

brasileira. Seus espólios foram recolhidos e reciclados em lucrativas produções infanto-juvenis 

no final da década de 1970: “As Melindrosas” (Copacabana, 1979) e “Brincando de roda numa 

Discotheque” (RCA, 1978) venderam centenas de milhares de cópias, abrindo alas para um 

novo e fecundo filão. A bem da verdade, gravações voltadas ao público infantil eram realizadas 

desde a década de 1940, sob a batuta da Continental.211 Mas, na conjuntura que ora analisamos 

mais de perto, elas representavam uma saída providencial para a estagnação da indústria 

fonográfica. Como dissemos, as empresas do ramo passaram a prospectar ritmos e gêneros 

musicais que atraíssem ao consumo as faixas etárias da juventude, o que carreou, ao mesmo 

tempo, a constatação da demanda de um sequioso público infanto-juvenil. Então, 

[...] [o disco da Chapeuzinho Vermelho, da Continental] vende uma média 

atual de 30 mil cópias por ano. O equivalente a cada novo LP de, por exemplo, 

Caetano, Diana Pequeno, Fátima Guedes, Wagner Tiso ou Lô Borges [...]. 

Considerando o crescente aumento populacional brasileiro, e até mesmo o 

número cada vez maior de vitrolas ligadas, o mercado dos discos infantis 

encontra-se em franca ascendência. A Continental, que só lançava alguns por 

ano, programou a gravação de um por mês [...]. Nos últimos anos, outras 

gravadoras têm lançado [...], Copacabana, Polygram, RCA, Som Livre e a 

Marcus Pereira. [...] Rita Lee, que não faz necessariamente música infantil, 

também é largamente consumida pelas crianças, o mesmo acontecendo com 

As Frenéticas [...].212 

 As chamadas “historinhas” desbancavam, em matéria de vendagem, grandes nomes da 

MPB – outro indício do desgaste comercial desta última. Na esteira da Continental, pioneira no 

empreendimento, outras gravadoras, notadamente as multinacionais, avançavam sobre a nova 

jazida. A “Ilustrada” anunciava “o sorriso alegre de Geraldo Loewenberg”, criador da Alldisc, 

uma empresa internacional de licenciamento de fonogramas. O riso fácil de Loewenberg dava-

se por conta da associação de sua empresa com a major PolyGram para a criação de um 

departamento de “produção e lançamento de discos infantis [...] começando com histórias dos 

personagens de Maurício de Souza”.213 As “historinhas”, porém, vão sendo substituídas por 

músicas, e os produtos encontram na TV um importante – e rentável – alento. Outra major, a 

 
210 SOARES, Dirceu. Censura e falta de criatividade. Folha de S.Paulo, 28/10/1979. Ilustrada. 
211 VICENTE. Música e Disco no Brasil, p. 114. 
212 SOARES, Dirceu. Criança, bom mercado para o disco. Folha de S.Paulo, 01/10/1980. Ilustrada. p. 27. 
213 Discos para crianças podem tornar-se um bom negócio. Folha de S.Paulo, 07/06/1982. Ilustrada. p. 25.  
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CBS, que tinha em seu quadro dirigente nativo o espanhol Tomas Muñoz, pressentindo o 

modismo, investe em A Turma do Balão Mágico – banda de música infantil que, devido ao 

sucesso, ganhou um programa na Rede Globo –, que venderia, somente com o trabalho de 1983 

(disco homônimo), 1,2 milhão de discos.214 

 Ainda sobre a rota do disco infantil, cabe destacar a quase constante presença de nomes 

da MPB nas fichas técnicas de seus LPs – quer seja na produção, nos arranjos, na composição 

ou na interpretação das músicas –, a título de legitimar o produto. Em 1977, já verificávamos 

isso em “Os Saltimbancos” (Philips, 1977), de Chico Buarque – que trazia Nara Leão, MPB-4, 

Grande Otelo, Miúcha, entre outros –, e em “Sítio do Pica-Pau Amarelo” (Som Livre, 1977), 

trilha sonora do homônimo seriado infantil da Rede Globo – Jards Makalé, Doces Bárbaros, 

Marlui Miranda e Sérgio Ricardo conformavam a lista de intérpretes, junto de Gilberto Gil, 

compositor e intérprete da música-tema.  

 Na década de 1980 não seria diferente: “Arca de Noé” 1 e 2, lançados pela Ariola em 

1980, com músicas da dupla Vinicius de Moraes e Toquinho, e com participações de Chico 

Buarque, Milton Nascimento, Boca Livre, Ney Matogrosso; “Fábrica de Brinquedos”, de 

Toquinho, lançado pela Polygram em 1983; “Pirlimpimpim”, lançado pela Som Livre em 1982, 

que contou com Jorge Ben, Angela Ro Ro, Baby Consuelo, além de Guilherme Arantes, com a 

consagrada canção “Lindo Balão Azul”; “Advinha O Que É?”, do MPB-4, lançado pela Ariola 

em 1981; e tantos outros.215 “A Turma do Balão Mágico”, da CBS, também se valeu dos 

“figurões” da MPB Djavan e Gal Costa. Com o estrondoso fenômeno do rock, a partir de 1983, 

veremos que as figuras roqueiras, junto de outros elementos emergentes do pop, passarão a 

substituir os astros da velha MPB nos trabalhos para os petizes – a exemplo do Grupo Metrô, 

Blitz e Dominó. 

 Em 1979, a “Ilustrada” dava destaque não só à indústria fonográfica, mas também aos 

outros órgãos da indústria cultural que destinavam seus produtos a esse público. Isso porque o 

derradeiro ano da década de 1970 foi proclamado, pelas Nações Unidas, como o Ano 

Internacional da Criança. Logo, a agenda cultural do caderno rechearia as páginas com 

espetáculos e atrações para as crianças.216 “A criança é o grande alvo”, destacava Lígia Sanches, 

“para ela hoje se criam pencas de discos, peças de teatros, livros, especiais de televisão [...]”. A 

jornalista completava: 

 
214 SÁ, Júnia Nogueira de. A caminho de ser um astro internacional. Folha de S.Paulo, 20/05/1984. Ilustrada. p. 

67. 
215 KUBRUSLY, Maurício. Altos e baixos do disco infantil. Folha de S.Paulo, 13/11/1983. Ilustrada. p. 54. 
216 Nestes três dias, só a criança manda. Folha de S.Paulo, 12/10/1979. Ilustrada. p. 39. 
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As dúzias de lançamentos no campo editorial [comprovam a expansão deste 

público-alvo] [...]. Segundo o SNEL (Sindicato Nacional de Editores e 

Livreiros), em 1981 foram lançados 1913 títulos nacionais infanto-juvenis, 

mais 1503 estrangeiros, que obtiveram os seguintes resultados: 17.467.175 

volumes nacionais e mais 9.886.333 estrangeiros. [...]. [O cinema infantil 

também toma vulto, com] Renato Aragão e seus Trapalhões, que já 

conseguiram, de 1965 para cá, 73.712.122 espectadores para suas 23 obras 

cinematográficas.”217 

 Diferentemente da discotheque e do samba de gafieira, o filão de música infantil será 

mais longevo, gozando de divulgação, direta ou indireta, nas páginas do caderno de cultura da 

Folha de S.Paulo. O segmento chegaria, anos depois, à “surpreendente situação de mais 

importante [...] do mercado fonográfico nacional”.218 

 

2.3.3 Sertanejo 

 Quanto ao sertanejo, segmento que ganha atenção das gravadoras a partir de 1970 e 

deslancha na década de 1980, cabe aqui lançar e discutir algumas questões. Como Lebemdiger 

nos adiantou na citação do início deste capítulo, devido à concentração de catálogos e de casts 

nas mãos das empresas forasteiras, sobrava às gravadoras nativas a música sertaneja. Sentindo 

o jugo que lhes era imposto pelo capital estrangeiro, estas últimas tiveram de se contentar com 

produções mais econômicas, se valendo de um disco “classe C”, mais econômico, que podia 

ser vendido pela metade do preço dos demais – daí a escolha pelo sertanejo, produto bastante 

comercializado entre os camponeses e as camadas mais humildes do proletariado urbano. 

Ocorre que as multinacionais, com o afã de segmentar o mercado, também acabaram se 

enveredando pelo filão do sertanejo, conforme nos assegura Lebemdiger na mesma matéria: 

“[...] até o fim do ano, o consumo de sertanejo [...] deverá cair, porque está havendo uma 

superprodução. As multinacionais também estão produzindo sertanejos”.219 A asserção, um ano 

depois, nos é confirmada por Dirceu Soares: “um gênero que vinha vendendo bem, o sertanejo, 

teve uma redução de 20% no mercado, principalmente nas cidades grandes, conforme disse 

Moacir Machado, diretor-geral da Continental”.220 Apesar da baixa, o sertanejo se 

restabeleceria, sobretudo após a queda nas vendas do rock, a partir de 1987.  

 Sabemos que o sertanejo era um gênero solidamente estabelecido em décadas passadas. 

Abordamo-lo aqui, no entanto, como um modismo da década de 1980 por conta de alguns 

 
217 SANCHES, Lígia. Quando a cultura de massa vira brinquedo. Folha de S.Paulo, 12/10/1979. Ilustrada. p. 40. 
218 VICENTE. Música e Disco no Brasil, p. 115. 
219 Dúvidas sobre a fusão das gravadoras. Folha de S.Paulo, 01/10/1981. Ilustrada. p. 37. 
220 SOARES, Dirceu. Disco, um capital com bom giro no mercado. Folha de S.Paulo, 05/01/1982. Ilustrada. p. 

23. 
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indícios que nossas fontes nos dão. Por exemplo, Sílvio Lancellotti, ao tratar do mercado de 

discos nacional, afirma em reportagem para a “Ilustrada”: “os segmentos sertanejos [...] também 

acabaram engolfados pelos modismos costumeiros, que de ciclo em ciclo assolam o País como 

pestes incontroláveis”, e, protestando contra a padronização, arremata: “metade do País se acha 

no direito de compor e de cantar o sertão – e que se danem Tião Carreiro, Pardinho e os antigos 

mestres do martelo e do galope”.221 Mais uma vez, a Rede Globo aparecia cultivando o produto 

em sua programação: o seriado “Carga Pesada”, estreado em 1979, arrebatava a audiência e 

divulgava o sertanejo e a música caipira em seus episódios; além disso, Rolando Boldrin 

ganhava, em 1981, o “Som Brasil”, programa que trazia números musicais de diversos artistas 

do gênero. A partir de então, as majors, com – a essa altura já sabida – agressividade, avançam 

sobre o sertanejo. A WEA, nessa direção, criava o selo Rodeio, especialmente para atuar no 

segmento, enquanto a Ariola contratava quatro duplas sertanejas.222 

 

2.3.4 Brega e Rock 

 Sobre o brega e o rock, gostaríamos de reproduzir uma citação que nos ajudará a 

compreendê-los nesse contexto da segmentação do mercado fonográfico dos anos 1980. A 

reportagem, que ocupa quase toda a página da seção “Música” da “Ilustrada”, é assinada por 

Ricardo Kotscho, e traz um balanço sobre a Discovisão 83; o evento, espécie de Midem 

brasileiro, ocorrido em Canela (Rio Grande do Sul), reuniu artistas, produtores e executivos 

ligados às gravadoras brasileiras e multinacionais, em discussões sobre, justamente, os rumos 

da indústria fonográfica. Sem mais, Kotscho relata: 

A julgar por esta verdadeira feira de sons de Canela, a atual tendência não 

deve mudar: o mercado será inundado de grupos de rock, músicas 

engraçadinhas do gênero infanto-juvenil, tipo Rita Lee, e pela música de 

brega, as baladas canções de dor de cotovelo que Roberto Carlos recusou para 

o seu próximo disco. “Nós cantamos o que o povão gosta” foi a frase que mais 

se ouviu em Canela, como se cantantes e fabricantes de disco estivessem se 

defendendo de alguma acusação que nem chegou a haver [...]. A questão 

central – só se canta isso porque o povão gosta ou o povão só compra isso 

porque não tem outra escolha? –, no entanto, não foi colocada em nenhum dos 

debates promovidos paralelamente à festa. Levada a Egberto Gismonti, em 

tese o grande teórico de nossa música a dar o ar da sua graça em Canela, ele 

não entendeu a pergunta e também se colocou na defensiva. “Música de 

brega? Nem sei o que é isso. Mas eu não faço este tipo de música”. Ninguém, 

jamais, faria esta acusação a Gismonti [...].223 

 
221 LANCELLOTTI, Sílvio. Na estrada da banalidade trafega a MPB. Folha de S.Paulo, 27/04/1983. Ilustrada. p. 

25. 
222 A música caipira quer mais espaço. O Estado de S. Paulo, 07/09/1980. 
223 KOTSCHO, Ricardo. Rock e “brega” na ilha da fantasia. Folha de S.Paulo, 26/06/1983. Ilustrada. p. 70. 
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 Musicalmente falando, o brega e o rock são pouco ou nada parecidos. Mas, como 

mercadorias da indústria produtora de discos dos anos 1980, os dois gêneros e estilos 

guardariam similaridades. Em matéria de linguagem, ainda que com discursos e representações 

diferentes, ambos recorreriam a letras mais “acessíveis”, coloquiais e que falassem sobre o dia 

a dia (das classes trabalhadoras, em alguns casos, e da pequena burguesia, em outros), 

intentando lograr a aderência de largas camadas de consumidores. Ademais, ambos 

representariam a redenção da indústria fonográfica, no âmbito daquela crise.  

 Os nomes do brega pulularam, embora em menor volume, nas páginas de nosso 

periódico. Amores desesperados, grandes tragédias, cenas de ciúmes ou histórias de maridos 

traídos são os temas favoritos desse estilo musical, o qual, de fato, vendia muito. Chegou-se a 

afirmar, por exemplo, que Amado Batista sustentava sozinho a gravadora Continental, com suas 

cifras milionárias.224 A “Ilustrada”, além de expor o sucesso de vendas do brega e a ofensiva 

das gravadoras sobre o – não tão novo – filão, tratava das rotulações e, de certo modo, dos 

preconceitos impingidos às suas obras e artistas. Quem nos introduz ao tópico é Antônio Carlos 

Carvalho, produtor de discos da Continental, em reportagem de Dirceu Soares: 

[Os compositores e intérpretes do brega são os] [...] novos ídolos do povão 

[...]. O certo é que ainda existe, fora das gravadoras, muito preconceito contra 

esse tipo de música popular. Muita gente diz que são canções cafonas, cantores 

cafonas. Mas é preciso entender que elas é que são a alma do nosso povo. 

Antes da bossa nova, todas aquelas canções de dor-de-cotovelo cantadas por 

Nora Nei e que todo mundo aplaude até hoje eram brega. Da mesma forma 

são cantores de brega: Nelson Gonçalves, Waldick Soriano, Lindomar 

Castilho, Caubi Peixoto e até mesmo Gal Costa de Festa do Interior ou 

Bethânia de Negue.225 

 Os elementos poéticos e musicais da música brega, como o bolero, as baladas 

românticas e o forró, assim como os temas que retratavam os ciúmes, as traições e as desilusões 

amorosas de toda sorte, eram matérias-primas largamente utilizadas por intérpretes e 

compositores da chamada MPB, em especial pelas mulheres, que despontavam como maiores 

vendedoras de discos no início de década de 1980. Ocorre que o público da MPB, supostamente 

mais refinado, cujo afã consiste, por vezes, em se apropriar de regionalismos para o seu 

consumo, não se submetia, devido ao seu caráter de classe, ao cotidiano e, consequentemente, 

aos ambientes das tão estimadas camadas populares. Logo, parte desse público, ao ouvir a 

música brega em discos mais econômicos e, em alguns casos, empobrecidos em matéria de 

produção, com letras “despolitizadas” e supostamente sem maiores preocupações com a 

 
224 SOARES, Dirceu. Brega, a balada arrebata o subúrbio. Folha de S.Paulo, 08/09/1982. Ilustrada. p. 28. 
225 Ibidem. 
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sociedade,226 a designavam como “cafona”, “alienada” e de baixa qualidade. Bastava, no 

entanto, um nome consagrado da MPB – como Maria Bethânia, em “Negue”227 – cantar o 

mesmo estilo, valendo-se, por exemplo, de violoncelos e pianos em seus arranjos, e dispondo 

de irretocável produção, para o mesmo público qualificar a canção como MPB. A despeito disso 

tudo,  

[...] o brega está aí [...], faz sucesso no Brasil [...] e só não o reconhecemos 

por total preconceito [...]. Ainda agora está chegando às lojas o oitavo LP de 

Amado Batista, o segundo maior vendedor de discos do Brasil. Mas nem com 

essa proeza, e mais as cem cartas de fãs que recebe por dia, esse goiano de 

Catalão consegue um espacinho na mídia chique (tevê, rádio, jornal, revista). 

Os programas musicais, as páginas coloridas, as paradas de sucessos, tudo faz 

de conta que ele não existe.228 

 Apesar do desprezo de boa parte dos meios de comunicação, as gravadoras investiriam 

no brega, visando atingir tanto os consumidores do interior do país quanto os habitantes dos 

subúrbios das regiões metropolitanas, radicalizando o processo de segmentação do mercado. 

Assim, o “campeão” de vendas Amado Batista assinaria com a Continental; Bartô Galeano com 

a WEA; Almir Rogério com a Copacabana; Reginaldo Rossi com a EMI-Odeon; Carlos 

Alexandre com a RGE; e Elino Julião com a CBS.229 

 De todos os segmentos que abordamos, o rock brasileiro dos anos 1980 foi, sem dúvida, 

aquele que mais galgou posições, tanto no sucesso de vendagem quanto em seu particular 

processo de autonomização. Tratou-se de uma ascensão meteórica. Em 1979, por exemplo, 

coletamos, na Folha de S.Paulo, em especial na “Ilustrada”, 7 textos jornalísticos que trataram 

sobre o gênero musical ou que faziam alguma menção relevante ao “universo” roqueiro; em 

1980, 1981 e 1982, foram cinco, oito e doze, respectivamente. Em 1983, ano em que a indústria 

fonográfica iniciou a campanha em favor do rock, com lançamentos que se multiplicavam, 

coletamos 31 textos jornalísticos. Em 1984, foram 96, enquanto 1985, o último ano de nosso 

recorte, contou com 83 textos. 

 O rock, no Brasil, teve um movimento de ascensão que não se limitou às ingerências da 

indústria fonográfica. No âmbito das letras, Roberto Muggiati lançava Rock: o grito e o mito, 

 
226 A produção musical que se convencionou chamar de “brega” ou de “cafona” foi brilhantemente analisada por 

Paulo César de Araújo em “Eu não sou cachorro, não”, obra de 2002, cujas proposições ressaltam a politização 

e o papel de resistência desempenhado por artistas populares no contexto da ditadura militar, a exemplo de Paulo 

Sérgio, Odair José e da dupla Dom e Ravel. Araújo afirma que, além da resistência cultural nacionalista da MPB, 

os artistas do “brega” denunciavam o autoritarismo e a segregação social do cotidiano brasileiro.  
227 A canção “Negue”, de Adelino Moreira e Enzo de Almeida Passos, foi gravada por Maria Bethânia no disco 

“Álibi”, de 1978, lançado pela PolyGram.  
228 KUBRUSLY, Maurício. A mídia chique ainda discrimina o brega. Folha de S.Paulo, 27/05/1984. Ilustrada. p. 

69. 
229 SOARES, Dirceu. Brega, a balada arrebata o subúrbio. Folha de S.Paulo, 08/09/1982. Ilustrada. p. 28. 
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em 1973, e Paulo Chacon, em 1982, através da Coleção Primeiros Passos, da Editora 

Brasiliense, trouxe a lume O que é Rock?. Na imprensa, em 1972, chegava ao Brasil a revista 

Rolling Stone, que passou a contar com Ana Maria Bahiana, Tárik de Souza e Ezequiel Neves 

em seus quadros. Mais tarde, nos anos 1980, seriam lançadas as revistas Bizz, Pipoca Moderna 

e Mixtura Moderna, todas enfeixadas por debates sobre o rock.230 O aparecimento desses canais 

evidenciava, entre outras coisas, uma demanda constituída entre segmentos de nossa juventude, 

conforme assinalou Miguel de Almeida: “esta história de rock é muito importante para uma 

faixa de gente que hoje anda entre os vinte e trinta anos [...], uma juventude formada nos porões 

da cidade ou mesmo em boates, sempre ouvindo rock”.231 Ainda assim, o rock tardou a ter uma 

atenção mais detida da indústria fonográfica brasileira. Isso porque, entre outros motivos, de 

um lado, setores do campo da esquerda nutriam uma antipatia pelo instrumental eletrificado, 

acusando-o de atrapalhar a conscientização do povo por meio da cultura nacional – nesse rasto, 

tivemos a Marcha Contra a Guitarra Elétrica, de 1967 –, de outro, parte da direita reacionária, 

insuflada pelo golpe militar de 1964, via no gênero musical expressão do colapso das 

instituições tradicionais, patriarcais, dos valores e bons costumes. Além, é claro, do componente 

da censura, que proibia a veiculação de parte das obras dos roqueiros, muitas vezes consideradas 

subversivas.  

 Ao final dos anos 1970, porém, o rock ganharia novo ímpeto: incorporaria elementos 

dos gêneros musicais de nosso país, além das gírias, linguagens nativas e questões do cotidiano 

do mundo jovem, e, enfim, ocuparia um espaço significativo no cenário musical, englobando 

várias bandas, centenas de casas de show, suporte midiático etc.232 E, como antedito, nessa 

quadra, a indústria fonográfica ansiava atender um mercado massificado e de fisionomia jovem; 

logo, o rock seria o seu alento. 

 “O surgimento dos grupos de rock retificou uma anomalia da situação anterior, quando 

os ídolos da juventude tinham mais de 40 anos”, reportava André Midani à “Ilustrada”.233 Sua 

chegada a WEA, em 1977, como assevera Dias, tinha o objetivo de consolidar o consumo de 

discos entre os jovens brasileiros, por meio de um segmento de mercado específico.234 Ainda 

segundo a autora, o brasileiro comprador de discos, ao longo de toda a década de 1970, tinha 

 
230 ENCARNAÇÃO. Rock cá, Rock lá, p. 174. 
231 ALMEIDA, Miguel de. Rock brasileiro do 14 Bis. Folha de S.Paulo, 08/05/1981. Ilustrada. p. 35. 
232 ENCARNAÇÃO, op. cit., p. 168 e 180. 
233 ECHEVERRIA, Regina. Mudanças na cena do rock. Folha de S.Paulo, 07/09/1985. Ilustrada. p. 49. 
234 DIAS. Os donos da voz, p. 86. 
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uma média de 30 anos para mais, enquanto no mercado internacional esse comprador tinha de 

13 a 25 anos. “Retificar a anomalia”, pois, seria a tarefa de Midani à frente da multinacional.235  

 Embora em alguns casos seja difícil precisar, no âmbito da “Ilustrada”, em que momento 

há a divulgação e em que momento há a informação, o fato é que o caderno de cultura dedicou 

muitas de suas páginas ao rock brasileiro dos anos 1980 e a sua consequente associação com o 

mercado consumidor de fisionomia jovem. O caderno tentava definir, em termos estéticos e 

comportamentais, o “novo” tipo de jovem que consumia o rock, uma vez que a editoria de 

cultura, ela mesma, como vimos em nosso primeiro capítulo, tinha em seus quadros muitos 

desses “novos” jovens, por obra do Projeto Folha. Nesse sentido, noticiava sobre os “jovens de 

olhares fundos, sorumbáticos [...], cabelos mal cortados e arrepiados; jaquetas negras, bordadas 

com arrebites de metal pontiagudo e repletas de distintivos coloridos” do punk rock paulista;236 

sobre os jovens da “armada heavy metal, [que] é fanática: um garoto de subúrbio é capaz de 

chegar a uma lojinha do centro e desembolsar 40 mil cruzeiros, juntados sabe-se lá com que 

sacrifício, para comprar um disco pirata do Venom”;237 e sobre os jovens  

[...] mutantes, esquizoanalisados, surfistas noturnos, dandys à procura de 

romance, viajantes no ônibus azul, James Dean por um dia, “no waves”, os 

que lutam contra a Lei (e a Lei vence), os que lutam contra si mesmos (e 

ninguém vence), groupies e liberadas que sonham com loucas escapadas nos 

bares in [...] muito sensual, muito louquinha, muito anos 50 e 60, muito 

aventureira, muito insistente, muito divertida [...].238 

 Esses predicados, retirados de uma crítica de Pepe Escobar ao recém-lançado disco da 

Blitz (“As Aventuras da Blitz”, Odeon, 1982), são atribuídos aos jovens que engrossavam o 

 
235 Em seu livro de memórias, Midani revela que essa preocupação obsessiva em capturar o público jovem lhe 

incomodava há tempos: “Eu não entendia por que a indústria fonográfica brasileira ignorava por completo a 

juventude como um mercado potencialmente muito importante, uma vez que já existiam, lá fora, os sinais da 

importância que os jovens de todas as classes sociais iriam ter na explosão da indústria fonográfica. Elvis Presley 

e Bill Haley & Seus Cometas vendiam milhões de discos aos teenagers norte-americanos, e eu estava convencido 

de que assistiríamos a um fenômeno no Brasil, quando a nossa juventude descobrisse seus porta-vozes”. Depois 

de conhecer Roberto Menescal, Nara Leão e seu namorado Ronaldo Bôscoli, Oscar Castro-Neves, Luis Carlos 

Vinhas, Carlos Lyra e, por fim, João Gilberto – este último lhe foi apresentado por Dorival Caymmi –, no final 

dos anos 1950, André Midani – a essa altura diretor de promoção da Odeon – e Aloysio de Oliveira – o diretor 

artístico da mesma companhia –, portanto, trataram sobre “o plano de lançar artistas e compositores novos para 

atender ao mercado jovem” e decidiram “abrigar João Gilberto, Tom Jobim e a turma da bossa nova, tendo como 

foco direto de promoção a juventude de classe média”. Anos depois, na década de 1980, diante da crise que 

assolava o mercado de discos, Midani, agora como executivo da WEA, insistia, uma vez mais, na música para a 

juventude. Junto de Liminha e Pena Schmidt (diretores artísticos), o sírio descobriu “roqueiros de nomes estranhos, 

como Kid Abelha & os Abóboras Selvagens, Ultraje a Rigor, Titãs do Iê-Iê, Ira!, Camisa de Vênus, Kid Vinil e, 

posteriormente, o Barão Vermelho”, artistas que “foram os primeiros sucessos que deram à companhia [WEA] 

uma nova alma e a confiança de haver descoberto artistas para uma nova geração de público jovem”. MIDANI, 

André. Música, ídolos e poder: Do vinil ao download. Versão disponível na internet, 2013. p. 64-66 e 183-184. 
236 RIBEIRO, Luiz Salgado. Com os punks, uma agressão pelo visual. Folha de S.Paulo, 08/05/1983. Ilustrada. p. 

20. 
237 ESCOBAR, Pepe. Barra Pesada. Folha de S.Paulo, 10/06/1984. Ilustrada. p. 71. 
238 Idem. O doce e contagiante sabor da liberdade. Folha de S.Paulo, 02/10/1982. Ilustrada. p. 35. 
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mercado consumidor dos produtos do rock. Em resumo, tratava-se, em grande medida, de uma 

juventude urbana que, mesmo numa época de desemprego e crise econômica, constituía 

importante segmento entre os consumidores de bens culturais. Com o arrefecimento da censura 

e a relativa liberalização do regime militar, a indústria cultural passou a ter mais autonomia 

para expor suas mercadorias nas “prateleiras” do conjunto dos meios de comunicação. E o 

referido segmento tornar-se-ia um dos principais responsáveis por consumir os discos dos 

“artistas de marketing” – artistas concebidos e produzidos, junto de seus produtos e todo o 

esquema promocional, a um custo relativamente baixo, com o objetivo de fazer sucesso, vender 

milhares de cópias, mesmo que por um tempo reduzido.239 

 Por consequência, o jornal paulistano que ora analisamos, mormente lido por camadas 

de nossa juventude, dedicaria a primeira página de seu caderno de cultura aos novos ídolos de 

tais fregueses. Além do Rock in Rio de 1985, que ganhou várias primeiras páginas da 

“Ilustrada”, tivemos, na esteira do boom comercial do rock oitentista, Blitz (02/10/1982), Barão 

Vermelho (17/10/1984), Lobão e seus Ronaldos (26/07/1984), Paralamas do Sucesso 

(23/01/1985), Capital Inicial (19/04/1985), Titãs (19/06/1985), Ultraje a Rigor (02/07/1985 e 

04/08/1985), Cazuza (15/11/1985) etc. abrindo a “Ilustrada”, em matérias de destaque. Além 

de Pepe Escobar, os jornalistas Marcos Augusto Gonçalves, Miguel de Almeida, Isa Cambará, 

Marcos Naporano e o convidado especial Maurício Kubrusly acompanhavam de perto os 

movimentos dos roqueiros brasileiros, numa inconteste demonstração da rentável associação 

da indústria fonográfica com a imprensa – ainda que esses jornalistas, por vezes, 

achincalhassem tais mercadorias musicais.  

 Mas não podemos esquecer que estamos tratando de um contexto de crise e de 

reestruturação da indústria fonográfica. Voltando à reportagem de Ricardo Kotscho sobre a 

Discovisão, é interessante trazer outro trecho, quando o jornalista inquire Antônio Carlos 

Senefonte a respeito do meteórico sucesso do rock. À época, em sua vida civil, Senefonte era 

gerente da Continental e, na vida artística, com o pseudônimo Kid Vinil, era sucesso de 

vendagem junto do Grupo Magazine – cujo primeiro hit foi o rock “Sou Boy”. O 

executivo/roqueiro lembra que 

[...] não é só a qualidade (ou a falta de) da composição e o gosto do distinto 

público que levam as gravadoras a investirem seu rico dinheirinho numa 

música e não noutra. Antes de mais nada, há que se ver o preço da produção. 

“Sou Boy”, por exemplo, custou a miserável despesa de Cr$100 mil de 

produção. A produção da maioria dos discos de rock e ‘brega’ não ultrapassa 

o Cr$1 milhão. Enquanto isso, os discos de produção mais sofisticada estão 

 
239 DIAS. Os Donos da Voz, p. 82. 
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custando às gravadoras em torno de Cr$10 milhões, podendo chegar a Cr$50 

milhões, como no caso do último disco de Djavan, mixado em Los Angeles. 

O que significa isso? Diante dos altos custos da produção, das exigências e 

das luvas cada vez mais altas dos grandes astros, tudo isso dentro de um 

quadro de recessão que não recomenda riscos, as gravadoras mostraram em 

Canela que estão muito mais dispostas a investir na quantidade do que na 

qualidade. Daí a proliferação de conjuntos de rock que fazem o sucesso da 

música descartável – lançam um disco, botam uma música nas paradas e 

desaparecem tão rapidamente quanto surgiram para dar lugar a outro [...].240 

 É claro que as razões de ordem cultural são imprescindíveis para entendermos a 

massificação do rock em nosso país. Mas, como reitera Kid Vinil, não podemos perder de vista 

as razões econômicas, decorrentes da racionalização e da reestruturação da indústria 

fonográfica nativa – o mote deste capítulo. As gravadoras passaram a investir em estilos como 

o rock e o pop (o argumento também vale para a discotheque e o sertanejo), gêneros mais 

voltados para o consumo de massa, em detrimento dos que exigiam “produção mais 

sofisticada”, como os trabalhos dos astros da MPB – mais uma pista que nos ajuda a entender 

o seu desgaste. Os discos dos roqueiros exigiam menores custos em sua produção, por isso 

representaram uma saída providencial para a crise da indústria fonográfica. Logo, ganharam 

publicidade, direta ou indireta, nos órgãos da indústria cultural, nesse sentido encontrando, 

inclusive, a legitimação de grandes astros da MPB. 

 Assim como o filão da música infantil, a “Ilustrada” mostra que os roqueiros também 

se valeram de parcerias com astros da consagrada MPB, como Ritchie, que “no disco de Gil, 

Raça Humana, em fase de lançamento, [...] faz coro em O Tempo e o Rei. No LP que Caetano 

está gravando, [...] participa da faixa ‘Shy Moon’, música do baiano com letra do inglês”.241 

Sem contar a crescente incorporação do rock aos trabalhos dos “êmepebistas”, como no de Zé 

Ramalho, que, “numa sintomática mudança de seita”, lança, em 1984, o disco “Por Aquelas 

Que Foram Bem Amadas... Pra Não Dizer que Não Falei de Rock”.242 Também beberam da 

fonte do rock Caetano Veloso, Gal Costa, Gilberto Gil, Ângela Ro Ro etc.  

 Ainda nessa perspectiva, cumpre-se ressaltar algumas passagens em que os jornalistas 

do periódico impingem ao ascendente gênero musical a alcunha de MPB ou de “nova MPB”: 

“[...] só que MPB, neste meio da década de 80, já não é apenas aquele banquinho onde bate 

desafinado um coração – é cada vez mais o rock, uêive [...] hoje, a nova MPB é coisa de se ver, 

além de ouvir – o país tem olho musical, também [...]”.243 Ou, ainda, “MPB-Rock”: comentando 

 
240 KOTSCHO, Ricardo. Rock e “brega” na ilha da fantasia, Folha de S.Paulo, 26/06/1983. Ilustrada. p. 70. 
241 CAMBARÁ, Isa. As audácias do gringo Ritchie. Folha de S.Paulo, 27/10/1984. Ilustrada. p. 45. 
242 ALMEIDA, Miguel de. O Mágico Alceu e a outra turma do gibão. Folha de S.Paulo, 04/10/1984. Ilustrada. p. 

29. 
243 FIORELO, Marília Pacheco. Música e Músculo. Folha de S.Paulo, 28/04/1985. Folhetim. p. 2. 
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sobre a apresentação do grupo Paralamas do Sucesso no Rock in Rio, Marcos Augusto 

Gonçalves, em reportagem de primeira página dedicada ao grupo,244 lembra que Herbert Vianna 

“dedicou a execução aos grupos Magazine, Titãs e ao próprio Ultraje – todos de São Paulo – e 

também a Lobão e os Ronaldos e à Rádio Fluminense FM, a rádio carioca pioneira na 

divulgação do trabalho da nova turma do MPB-Rock”.245 Miguel de Almeida, na mesma 

direção, ao referir-se ao novo disco de Lobão e Os Ronaldos (“Ronaldo foi prá guerra”, RCA, 

1984), o classificou, em tom superlativo, como um “libelo da novíssima MPB”.246 

 Desde que Júlio Barroso e a Gang 90 cantaram “Perdidos na Selva” no Festival MPB-

Shell, de 1981, passando pelo fenômeno musical da Blitz, com “Você Não Soube Me Amar”, 

e pela inusitada leitura da letra de “Inútil”, do Ultraje a Rigor, pelo então deputado Ulysses 

Guimarães em pleno Congresso Nacional, chegando até o Rock in Rio, em janeiro de 1985, 

que, ao mesmo tempo, colocou o Brasil no mapa mundial do rock e afiançou a carreira dos 

novos grupos que despontavam, o rock brasileiro dos anos 1980 (ou BRock, ou “iê-iê-iê”, ou 

“nova jovem guarda”, ou “new wave”) teve seu lugar ao sol no último quarto de século. Com a 

maior parte de seus artistas concentrados nas mãos das multinacionais, a listagem do Nopem, 

de acordo com Vicente, em 1984, apresenta 8 discos de rock na lista dos mais vendidos da 

pesquisa de mercado – o maior número já verificado em seu âmbito –, com nomes como Ritchie 

(CBS), em 3º lugar; Kid Abelha & Os Abóboras Selvagens (WEA), em 8º; Absyntho (RCA), 

em 25º; Magazine (WEA), em 40º; Barão Vermelho (Som Livre), em 41º; Lulu Santos (WEA), 

em 45º e Leo Jaime (CBS), em 48º.247 

 Afora a profícua parceria entre a imprensa e a indústria fonográfica, é preciso fazer uma 

breve menção à importância do videoclipe para o sucesso do rock: uma “dádiva de um céu de 

neon” para o mercado em crise, segundo Pepe Escobar.248 Embora encontrassem dificuldades 

em sua produção e circulação no Brasil, os videoclipes, uma novidade daquele momento, 

combinaram com a vocação internacionalista que assumia o rock, impulsionando, desta 

maneira, a publicidade de nossos roqueiros. Trata-se de mais um exemplo da rentável 

associação dos media.  

 Em fins de 1985, o rock começou a cair em matéria de vendagem. Miguel de Almeida, 

de forma provocativa e sensacionalista, não perderia a oportunidade para anunciar: “Foi 

 
244 Ver anexo D. 
245 GONÇALVES, Marcos Augusto. Herbert Viana, os óculos do sucesso. Folha de S.Paulo, 23/01/1985. Ilustrada. 

p. 41. 
246 ALMEIDA, Miguel de. O rock radical de Lobão e os Ronaldos. Folha de S.Paulo, 26/07/1984. Ilustrada. p. 27. 
247 VICENTE. Música e Disco no Brasil, p. 119. 
248 ESCOBAR, Pepe. Armas e armações no império do disco. Folha de S.Paulo, 24/02/1984. Ilustrada. p. 27. 
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encontrado morto [...] o sr. Rock Brasileiro Ingênuo da Silva. Os primeiros boletins emitidos 

pelo Hospital Evandro Mesquita insinuavam que a causa mortis fora por inanição [...] e 

monotonia”.249 De todo modo, é certo que, conforme sugere Encarnação, o rock, quer seja como 

gerador de revolta contra a cultura dominante, quer seja como simples objeto de consumo, nos 

deixou vincos, persistindo, cultural e mercadologicamente, na produção musical de nosso 

país.250 Alguns nomes, como Lulu Santos, Titãs, Paralamas do Sucesso etc., antes “artistas de 

marketing”, passariam a ser, tal qual os nomes do “panteão” da MPB, “artistas de catálogo” – 

aqueles que compõem os casts estáveis, com discos com venda garantida por vários anos, 

mesmo que em pequenas quantidades.251 

 

2.3.5 MPB 

 Como todos os outros segmentos, a MPB, no prelúdio e no decurso da década ora 

analisada, sofreu com a “invasão” da música estrangeira; com o monopólio dos meios de 

comunicação e suas injunções sobre os rumos da produção musical (leia-se: a criação de 

modismos); com a crise e o processo de concentração do mercado de discos (e a consequente 

falência de selos e gravadoras, em boa parte nacionais, de pequeno e médio porte); com as 

facilidades concedidas às empresas estrangeiras etc. Além disso, o gênero era o mais perseguido 

pela – moribunda, porém ainda ativa – censura. Sua posição como setor mais dinâmico da 

indústria fonográfica começava a se esvair, portanto: os emergentes artistas do pop e do rock 

passarão a ser tratados como sucessores dos “êmepebistas”, principalmente no que se refere ao 

diálogo estabelecido com a juventude brasileira. A partir daí, a sigla lidará com um paradoxo: 

ao passo que mantinha os predicados de portadora de qualidade musical, também será utilizada, 

por parte dos jornalistas da “Ilustrada”, como sinônimo de música ultrapassada. 

 Do ponto de vista comercial, ainda que seus consolidados nomes não tivessem perdido 

a posição de grandes vendedores de discos, a MPB também foi solapada pela crise e, por isso, 

teve uma queda em suas vendas. Um dos motivos dessa queda, destacado por Sílvio Lancellotti 

na “Ilustrada”, sem dúvida foi a recessão econômica que atingiu em cheio a classe média, 

principal consumidora dos trabalhos da MPB: “Quem reclama, atualmente, da impossibilidade 

de consumir, é a classe média que já foi privilegiada e acabou perdendo seus pequenos luxos, 

as gostosas [...] prerrogativas que o povo, como um todo, de verdade, nunca teve qualquer 

 
249 ALMEIDA, Miguel de. Rock ingênuo teve funeral alegre. Folha de S.Paulo, 01/12/1985. Ilustrada. p. 91. 
250 ENCARNAÇÃO. Rock cá, Rock lá. 
251 Os termos “artistas de marketing” e “artistas de catálogo” são de DIAS. Os donos da voz, p. 82. 
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chance de possuir”.252 Outro motivo, este apontado por Napolitano, fora o aumento da faixa 

etária do público e dos artistas da MPB.253 O star system da MPB (os “astros” que mais vendiam 

discos) ainda era composto, em sua maioria, pelos nomes que faziam sucesso desde os anos 

1960. E, devido ao contexto de racionalização e de corte de gastos por parte das gravadoras, 

não houvera uma renovação desses nomes, ao menos em nível qualitativo. Some-se a isso a 

crucial tarefa que a indústria fonográfica assumia para si naquela conjuntura: tornar a 

fisionomia do mercado cada vez mais jovem. Nesse sentido, é interessante notar, numa crítica 

que Paulo Puterman tece a um show de Ivan Lins, em março de 1985,254 tal interferência dos 

meios de massa entre a juvenilidade: 

[...] o espetáculo traz, entre outras canções, Novo Tempo, Dinorah, Bandeira 

do Divino, Saindo de Mim, Bilhete, Desesperar Jamais etc. Por incrível que 

pareça, a audição destas músicas que fizeram a cabeça da juventude 

esperançosa da década de 70, não causa a menor sensação de déja vu. 

Confortavelmente sentados (ingressos entre Cr$ 15 mil e Cr$ 30 mil), os 

espectadores presenciam os sucessos do compositor numa seca roupagem 

funk, muito adequada aos padrões norte-americanos de música pop [...] a 

banda transforma canções já muito conhecidas num redondo ‘funk pega-de-

leve’, que [...] é suficientemente enxuto para adquirir um padrão internacional 

[...].255 

 Note-se que Puterman afirmava serem algumas canções de Ivan Lins, notadamente as 

de teor engajado, incompatíveis com as angústias e expectativas da juventude dos anos 1980. 

A “nova” juventude, na perspectiva da “Ilustrada” em geral e do jornalista em particular, carecia 

de novos referenciais poético-musicais – acresça-se que essa é uma leitura bastante afinada com 

o supracitado prognóstico de Midani sobre os rumos da indústria fonográfica. Em consequência, 

alguns dos nomes da MPB, a exemplo de Ivan Lins, incorporavam um “padrão internacional” 

em seus trabalhos, com a intenção de subsistir a nova configuração do mercado musical.  

 Outro artista que incorporava o “padrão internacional” era o alagoano Djavan, àquela 

altura um recém-contratado pela CBS, que, por seu turno, teve considerável número de páginas 

ao seu dispor na “Ilustrada”. Depois do disco “Luz” – seu maior sucesso de vendas até então, 

que contou com Stevie Wonder soprando harmônica na faixa “Samurai” –, saía da fábrica 

“Lilás”, obra de 1984 – ambos lançados pela gravadora norte-americana. A busca da sonoridade 

internacional, bem como o apoio empresarial e tecnológico dispensados aos discos, foram 

destacados por Marcos Augusto Gonçalves: 

 
252 LANCELLOTTI, Sílvio. A Globo e a crise de nosso samba. Folha de S.Paulo, 13/10/1982. Ilustrada. p. 21. 
253 NAPOLITANO. “Seguindo a canção”. 
254 Ver anexo E. 
255 PUTERMAN, Paulo. O novo e anacrônico Ivan Lins. Folha de S.Paulo, 03/03/1985. Ilustrada. p. 69. 
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[...] [Lilás, por exemplo,] foi gravado em Los Angeles, nos estúdios Light 

House, com o reforço de um respeitável naipe de alquimistas eletrônicos, 

como os tecladistas Greg Philliganes, David Foster e Randy Kerber – que 

exibem em seus currículos o incontestável Thriller, de Michael Jackson. Há 

ainda os metais de Jerry Hay, a guitarra de Michael Landau, o baixo de Mike 

Porcaro, a bateria de Paul Jackson, alguns arranjos de Erich Bulling e, de 

quebra, uma participação do sax do jazzista Ernie Watts. [...].256 

 Outro parceiro de Djavan foi o multi-instrumentista, arranjador e produtor Larry 

Williams. O norte-americano, que também participara dos discos de Simone, Gilberto Gil e 

Pepeu Gomes, aportava novamente nos trópicos para trabalhar nos arranjos do disco de Moraes 

Moreira (“Mancha de Dendê Não Sai”, CBS, 1984) e ganhava, também em 1984, uma 

reportagem na “Ilustrada” – demandada, certamente, por conta do alvoroço em torno do disco 

de Djavan. Entre suspeitas e debates sobre a homogeneização e a descaracterização do frevo 

baiano, Isa Cambará destacava que os responsáveis pela “internacionalização” da música 

popular brasileira “estão chegando [...] para fazer o som exportação ‘in loco’”.257 Tratava-se de 

uma diretiva clara da multinacional CBS, que pretendia, ao mesmo tempo, aproximar o mercado 

brasileiro do padrão de consumo desejado pela indústria e fazer da MPB um produto para 

exportação – um requinte reservado às multinacionais. 

 Na esteira da desnacionalização e da “infantilização” do mercado musical brasileiro, o 

rock e o pop teriam um papel fundamental, uma vez que constituiriam o pivô do “acerto de 

passo” de nosso mercado com as tendências estrangeiras, bem como funcionariam como 

legitimadores do dado urbano para um amplo leque de tradições musicais.258 Por conseguinte, 

a MPB passaria a admitir, sem as restrições de outrora, elementos do rock e do pop em suas 

obras. As baterias eletrônicas, sintetizadores e guitarras, presentes mais do que nunca nas 

gravações e shows de artistas da MPB (e de boa parte dos filões anteriores), além da busca da 

sonoridade internacional e da massificação do consumo, eram aceitas, inclusive, por uma razão 

de natureza econômica, conforme confessaria Gal Costa, quando da estreia de seu show “Baby 

Gal”, no Ibirapuera:  

A gasolina está cara. A inflação sobe. A nostalgia não é mais possível. Eu só 

poderia fazer um disco com uma concepção futurista [...] a eletrônica no disco 

é perfeita. Não é frio. Além disso, tudo é mais prático. Não dá mais para se 

viajar com uma banda de 20 músicos. Com quatro tecladistas eu tenho uma 

orquestra.259 

 
256 GONÇALVES, Marcos Augusto. A nova luz lilás de Djavan. Folha de S.Paulo, 07/04/1984. Ilustrada. p. 54. 
257 CAMBARÁ, Isa. O americano Larry Williams no Rio. Folha de S.Paulo, 19/04/1984. Ilustrada. p. 31. 
258 VICENTE. Música e Disco no Brasil, p. 80. 
259 ESCOBAR, Pepe. Gal mergulha na era eletrônica. Folha de S.Paulo, 06/11/1983. Ilustrada. p. 51. 
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 Embora o instrumental eletrificado já estivesse em contato com a MPB há tempos, essa 

conciliação, na década que ora analisamos, teria outros contornos. Em primeiro lugar, há uma 

convivência, digamos, mais pacífica com a tecnologia, haja vista o comentário de Gal Costa. 

Ademais é importante destacar que, nesse quadro, por obra do desenvolvimento dos 

equipamentos e tecnologias, os técnicos tinham maiores condições para interferir nos trabalhos 

de estúdio, permitindo a gravação isolada de cada performance, introdução posterior de efeitos, 

emendas e sobreposição das mesmas etc.260 Por vezes, tal ingerência jogava mais água no 

moinho da descaracterização e da subordinação dos artistas aos intentos da indústria produtora 

de discos. Outro ponto importante que pode ser depreendido das considerações de Gal Costa é 

a questão econômica: a utilização de novas e arrojadas técnicas de estúdio, como reforça Tárik 

de Souza, “operou uma racionalização semelhante de qualquer linha de montagem industrial. 

Substituiu operários, quer dizer, músicos, por máquinas capazes de cumprir as mesmas 

funções”.261 Para os capitalistas do ramo, naquele contexto de crise, quanto mais se 

economizasse com encargos sociais, melhor; isso se traduziu na redução dos postos de trabalho 

para os músicos, em especial para os instrumentistas e arranjadores – uma queixa similar 

quando da chegada da música disco às casas noturnas.  

 Nesse sentido, as injunções comerciais tornam-se cada vez mais rigorosas no processo 

de reestruturação da indústria fonográfica. Noutras palavras, é como disse Ana Maria Bahiana 

a respeito da primazia dos departamentos comerciais em detrimento dos departamentos 

artísticos. E o componente pop-rock, em alta e consentâneo às novas tecnologias, seria o aliado 

perfeito para a massificação do consumo da MPB. Sobre isso, o compositor Marcus Vinícius, 

em entrevista para o “Folhetim”, reclamaria: 

Caracteriza nossa época o fato de que o controle da pouca música brasileira, 

que ainda conseguia existir, escapou das mãos dos criadores, passou às mãos 

dos produtores, passou às mãos dos managers, passou à mão dos diretores 

artísticos de gravadoras, e os compositores, os artistas, os principais 

interessados perderam esse controle. E, daí, a música brasileira que passa a 

existir realmente é aquela música anódina [...].262 

 Em que pese o exagero apocalíptico do artista pernambucano, a sua declaração retrata o 

sentimento que muitos artistas tinham diante do novo e crescentemente racionalizado mercado 

musical. Cercados pela estreita bitola do mercado, muitos perdiam a autonomia perante o seu 

trabalho, rendendo-se aos modismos em voga.  

 
260 VICENTE. Música e Disco no Brasil, p. 63. 
261 SOUZA, Tárik de. O que é nosso é melhor. Folha de S.Paulo, 28/10/1979. Folhetim. p. 11. 
262 VINÍCIUS, Marcus. A lição da resistência. Folha de S.Paulo, 28/10/1979. Folhetim. p. 10. 
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 Também o filão da música nordestina empregaria o componente pop-rock – ainda que, 

em tese, boa parte de suas obras se tratasse de um retorno às temáticas rurais. Fagner, Amelinha, 

Belchior, Ednardo, Zé Ramalho, Alceu Valença, Diana Pequeno, Elba Ramalho etc. “entravam 

de sola” nos meios de comunicação de massa do eixo Rio de Janeiro-São Paulo em meados da 

década de 1970, logrando um relativo sucesso de vendas entre os anos de nosso recorte. Fagner, 

por exemplo, com o seu trabalho de 1978 (“Eu Canto – Quem Viver Chorará”, CBS), era 

anunciado em nosso caderno de cultura, um ano depois, como o segundo lugar em vendagem 

de discos, perdendo apenas para o inveterado Roberto Carlos.263 Conforme veremos mais 

adiante, os músicos da região nordeste eram sistematicamente criticados pelo jornalista Miguel 

de Almeida nas páginas da “Ilustrada”. 

 Por ora, o que vale destacar é que o boom nordestino, capitaneado pelas majors WEA e 

CBS e pela brasileira Continental, conforme nos adianta Morelli, reconquistou as faixas jovens 

do mercado para a MPB,264 o que Alceu Valença, figura de proa desse processo, percebe de 

maneira perspicaz, assim declarando à “Ilustrada”: “É que a garotada andava procurando coisa 

nova, rapaz. Me lembro que eu viajava por aí e sacava um ambiente, um clima em mutação”.265 

 “O Brasil precisa acreditar-se um país alegre e carnavalesco – e a mais competente 

indústria de cultura trata de atender aos anseios”,266 anunciava Miguel de Almeida em 

reportagem sobre os sucessivos modismos da MPB. Em virtude das circunstâncias daquele 

momento, a “Ilustrada” precisava se aproveitar do clima geral criado pela chamada “abertura 

política”. E, para tal, por vezes reavivou o significado político que parte da MPB cultivava. 

Além de “Menestrel das Alagoas” (de Milton Nascimento, porém destaque na interpretação de 

Fafá de Belém) e de “O Bêbado e a Equilibrista” (da dupla João Bosco e Aldir Blanc, sucesso 

com Elis Regina), a “Ilustrada” afiançava “Não Chore Mais”, de Gilberto Gil, uma transposição 

de “No Woman, No Cry”, de Bob Marley: 

[...] antes de virar faixa do LP [“Realce”, WEA, 1979] “Não chore mais” ficou 

na lista dos compactos mais vendidos por meses [...] [a música] pode ser 

considerada o verdadeiro hino da anistia e é por isso que “pegou”, pois seu 

sentido está além da queixa pessoal ou da amargura política, apesar de ter um 

texto – a letra de Gil – profundamente político. É a maturidade nacional, a 

serenidade necessária para enfrentar a barra do fim do século [...].267 

 
263 CAMBARÁ, Isa. Fagner, em paz com Cecília Meireles. Folha de S.Paulo, 02/09/1979. Ilustrada. p. 51. 
264 MORELLI. Indústria fonográfica, p. 85. 
265 ALMEIDA, Miguel de. O nordeste musical em nova linguagem. Folha de S.Paulo, 03/05/1981. Ilustrada. p. 

43. 
266 Idem. O mercado musical e a nova imagem esportiva dos artistas. Folha de S.Paulo, 20/12/1982. Ilustrada. p. 

21. 
267 DUCLÓS, Nei. A força estranha do som e da serpentina. Folha de S.Paulo, 15/08/1979. Ilustrada. p. 35. 



109 

 

 O “jornal das diretas”, como ficaria conhecida, mais tarde, a Folha de S.Paulo, não 

podia deixar de apresentar o “verdadeiro hino da anistia”, que ajudava a “enfrentar a barra” 

daquele contexto em que, supostamente, se atingia a “maturidade nacional”. Percebe-se que, 

quando convinha, algumas reportagens se valiam do significado político que parte da MPB 

sempre portou. Porém, não se tratava de qualquer significado político: “Não Chore Mais” 

estaria além da “queixa pessoal ou da amargura”, expressando um novo tipo de linguagem, 

supostamente mais afeita às angústias e expectativas do “novo” Brasil que estava prestes a 

emergir. Como veremos mais adiante, a “Ilustrada” apresentava, por vezes, uma preocupação 

obsessiva em perseguir o moderno, pugnando por expressões artísticas que representassem os 

desejos e atitudes de uma “nova” juventude.   

 Outro filão explorado pelas gravadoras, dentro da seara da MPB, foi o cancioneiro 

feminino. A presença das mulheres, em termos comerciais, já era sentida há tempos no campo 

da música popular, no entanto, o ano de 1979 foi, definitivamente, um marco para a sua 

trajetória.268 Isso porque, um ano antes, Maria Bethânia lançava o seu “Álibi” (PolyGram, 

1978), disco que logrou 750 mil cópias vendidas e, dado o seu sucesso recente, ainda era 

propalado pelas páginas da “Ilustrada”. Nesse rasto, Simone divulgava “Pedaços” (EMI-Odeon, 

1979) – um trabalho que também é tratado pela crítica especializada como uma das obras-

primas da intérprete –, disco que “atingiu a marca de oitenta mil cópias vendidas antes de ir 

para as prateleiras”, de acordo com Isa Cambará.269 As cantoras baianas tomaram para si várias 

páginas do periódico, junto das emergentes Joanna, Marlui Miranda, Fátima Guedes, Elba 

Ramalho, Amelinha, Fafá de Belém, Ângela Ro Ro, Tetê Espíndola etc., além das roqueiras 

Marina, Paula Toller (do Kid Abelha e os Abóboras Selvagens), Alice Pink Pank e May East 

(da Gang 90 e as Absurdettes), Fernanda Abreu (da Blitz) etc. As consagradas também tinham 

o seu espaço garantido: Elis Regina, Gal Costa, Rita Lee, Nana Caymmi etc.  

 Ainda nesse sentido, a página “Música” traria, em 1982, uma reportagem dedicada ao 

1º Festival Nacional das Mulheres nas Artes, realizado pela atriz e empresária Ruth Escobar 

(candidata a deputada federal pelo PMDB, no prélio eleitoral de 1982), com promoção da 

revista Nova. Júlio Medaglia, membro do júri, destacava a coragem das compositoras em 

“abordar temas provocantes de forma mais descontraída e poética [...]. Uma provocação geral 

que não esqueceu o humor”. O texto exaltava, ainda, a “nova maneira de compor” das mulheres 

 
268 Dirceu Soares diria: “Para a UNESCO, o ano foi das crianças. Mas para a música popular brasileira, 1979 foi 

das mulheres. Nunca, jamais, em tempo algum, elas tiveram tanta oportunidade de gravar discos [...]”. SOARES, 

Dirceu. Simone, Rita, Gal, o ano das mulheres. Folha de S.Paulo, 29/12/1979. Ilustrada. p. 21. 
269 CAMBARÁ, Isa. Simone, agora, entre os primeiros. Folha de S.Paulo, 09/08/1979. Ilustrada. p. 39. 
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e o “perfil da composição feminina”, sugerindo que, ali, poderia estar a centelha para a tão 

ambicionada renovação da MPB, que só criava a partir das referências da “bossa nova, 

tropicália, rock de todos os matizes”. Marta Aratangy, Eliana Ribeiro, Flávia de Queiroz Lima 

e as ilustres Rosa Passos e a dupla Luli e Lucina são alguns dos nomes de destaque do evento.270 

 Os “temas provocantes” que Medaglia aponta passavam a ser largamente utilizados 

pelas intérpretes e compositoras que irrompiam em nossa MPB. Tratava-se de um movimento 

que, embora não tão novo, ganhava novo ímpeto da década de 1970 em diante, muito por obra 

da atuação de “sujeitos sociais, como gays e mulheres ‘liberadas’, que se punham a quebrar 

resistências seculares”.271  As letras das canções, as artes das capas dos LPs e as apresentações 

ao vivo traziam expressões da diversidade comportamental que insistiam em avançar sobre os 

limitantes traços culturais da estrutura patriarcal. Diante disso, por reiteradas vezes, os 

jornalistas de nosso caderno, fazendo valer o círculo de ferro imposto tanto à agenda feminina 

quanto às representações artísticas da liberdade afetivo-sexual, nutriam perspectivas um tanto 

quanto simplistas a respeito da tematização da sexualidade nas canções, como podemos notar 

na seguinte reportagem de José Antônio Silva, intitulada “Carências eróticas, o que sobra para 

a MPB”: 

O dado homossexual, verdadeiro ou não, pinta com tanta força, parece que 

somente por uma questão de marketing. O mercado se mostra receptivo à 

mensagem, então a recebe à exaustão. Até que um novo modismo desbanque 

esta liberação sexual entre aspas. Mas é claro, [...] cada um canta o que quiser. 

Só que quando um mesmo assunto surge às dúzias, num meio altamente 

lucrativo e industrializado como é a música popular, dá para desconfiar.272 

 Em que pese a vigência da segmentação do mercado de música empreendida pelas 

gravadoras, que trataram de fincar as suas garras na produção musical (em estúdio e shows) das 

mulheres e LGBTs de nossa MPB, é preciso dizer que o “modismo” pautado pelo conteúdo 

erótico e/ou sexualizado proveio, em grande medida, de uma contumaz atuação do movimento 

feminista, que renovou o discurso político da esquerda,  

[...] questionando o binarismo das representações sociais, propondo outras 

categorias de análise e construindo novas formas de tecer a política, o que 

afetou também o discurso acadêmico. As mulheres falavam em defesa da vida, 

no Brasil, na Argentina e no Chile, reconfigurando e ampliando radicalmente 

a esfera pública e o espaço da política.273 

 
270 SANCHES, Lígia. Feminino, a nova maneira de compor. Folha de S.Paulo, 12/09/1982. Ilustrada. p. 52. 
271 PARANHOS, Adalberto. Para além das “amélias”: mulheres “liberadas” na música popular brasileira dos 

anos 1970. In: Anais do XXIII Encontro Estadual de História da Anpuh-SP, 2016, Assis. p. 1. 
272 SILVA, José Antônio. Carências eróticas, o que sobra para a MPB. Folha de S.Paulo, 30/07/1980. Ilustrada. p. 

32. 
273 RAGO, Margareth. A aventura de contar-se: feminismos, escrita de si e invenções da subjetividade. Campinas: 

Editora Unicamp, 2013. p. 121 apud PARANHOS. Para além das “amélias”, p. 3. 
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 Portanto, diferentemente do que o jornalista propõe, a liberação sexual irrompia apesar 

da atuação do mercado. E note-se que a pretensa “nova” “Ilustrada”, com referenciais 

supostamente adiantados em relação a um jornalismo cultural “congelado” no tempo, quando 

tratava das mulheres e/ou LGBTs de nossa MPB, bem como das manifestações artísticas que 

engendravam temas da sexualidade, apresentava, por vezes, um comportamento um tanto 

quanto – para usarmos uma expressão da época – “careta”,274 quando não deveras machista, 

como podemos constatar no seguinte comentário de Miguel de Almeida sobre o show “Baby 

Gal”, de Gal Costa: 

[...] [as canções do disco e do espetáculo de Gal Costa] são embalagens 

assanhadas pelos clichês de velhas orquestras [...]. É dado ao público o que 

ele espera [...]: firulas vocais, requebros sensuais na contraluz, sorriso baiano. 

Nada que enriqueça uma estética ou que mereça essa designação. Sua 

personalidade musical se confunde à das demais cantoras, um time muito 

chegado a fronhas e outros embalos de beira-de-estrada. E com luz negra 

[...].275 

 No afã de sua crítica, o jornalista, ao mirar na performance da intérprete baiana, replica 

um incômodo, também nada novo, provocado pela “invasão” feminina ao espaço da produção 

artístico-musical – “o espaço público do prazer/lazer, tido e havido como essencialmente 

masculino, era [...] invadido por mulheres que, de um jeito ou de outro, se recusavam a resignar-

se diante de seu papel de reles objeto doméstico”.276 Perde-se de vista a crítica à obra e ao show 

propriamente dito, para centrar fogo nos “requebros sensuais”, na “luz negra” etc. A crítica de 

Almeida, datada de 1984, ao demonstrar incômodo com os trejeitos de Gal Costa, ignorava 

acontecimentos criativos que, se não muito distantes no tempo, pareciam já ter resolvido, ao 

menos no campo estético, a questão da sensualidade pela via da performance – para ficarmos 

apenas num exemplo, Ney Matogrosso, no conjunto Secos & Molhados, mais de dez anos antes 

da reportagem, roubava a cena nessa área.277 

 
274 É importante dizer que o caderno passaria a pautar essas questões em suas páginas, especialmente nas colunas 

de Irede Cardoso e Marta Suplicy. O comportamento “careta” que aqui ressaltamos concerne a algumas matérias 

e reportagens, assinadas notadamente por homens, sobre música popular. 
275 ALMEIDA, Miguel de. A estética senil de Baby Gal. Folha de S.Paulo, 14/04/1984. Ilustrada. p. 47. 
276 PARANHOS, Adalberto. Além das amélias: música popular e relações de gênero sob o “Estado Novo”. 

ArtCultura, Uberlândia, v. 15, n. 27, 2015. p. 173. 
277 “Sua voz aguda (que confundia os incautos), sua mise-en-scène, com trejeitos e requebros no palco, seu 

vestuário de pouca roupa, a pintura do rosto, seu repertório falavam por ele. Em shows, Ney chegou a se masturbar 

com um cano. Em um de seus LPs [“Feitiço”, Warner, 1978] ele aparecia, no encarte, nu em pelo”. PARANHOS. 

Para além das “amélias”, p. 9. 
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 Ainda sobre a rota da MPB dos anos 1980, temos as experiências “independentes”278 e 

as suas relações com o circuito “oficial” das gravadoras. Mas a elas nos ateremos mais adiante, 

no próximo capítulo. 

 

2.4 A força ativa da “Ilustrada” 

 Não podemos perder de vista que as reformas editoriais e ideológicas do Projeto Folha, 

bem como as suas ingerências sobre a “Ilustrada”, trataram de trocar os “filtros” dos jornalistas 

do caderno, trazendo jovens cujas perspectivas de interpretação da cultura se diziam avessas a 

um jornalismo supostamente atrasado, com referenciais “populistas” e “nacionalistas”. Nesse 

sentido, Gonçalves traz uma importante declaração de Otavio Frias Filho (que, como resultado 

da reformulação da Folha de S.Paulo, chegaria à chefia da redação), em que este atribui à 

chegada do pop internacional a responsabilidade pela mudança de matiz ideológico que os 

estudantes do período Geisel sofriam. Segundo Frias Filho, ao migrar para a imprensa, parte 

dessa geração de estudantes fez uma espécie de “revolução” na cobertura de artes e espetáculos, 

“ao encontrar os cadernos culturais congelados no repertório de resistência ao regime militar, 

no programa que essencialmente ainda era o nacional-popular do CPC”.279 E, por isso, a ala 

jovem que aportaria na “Ilustrada” dos anos 1980, ainda segundo o chefe de redação, 

despolitizaria a esfera artístico-cultural, dispondo-se “a aceitar a cultura industrial não como 

uma catástrofe, mas como um fato”.280 Não foi à toa que o documento do Projeto Folha de 1985 

– “Projeto Editorial 1985-1986” – orientou o caderno a entender a cultura como um “fato de 

mercado”. 

 Ora, este capítulo, ao evidenciar as articulações entre os movimentos gerais da indústria 

fonográfica e a grande imprensa (neste caso, entre a indústria fonográfica e a “Ilustrada”), fez 

saltar, ao mesmo tempo, os intentos do Projeto Folha e o processo definido por Vicente como 

racionalização e reestruturação do mercado de música.281 O caderno de cultura acompanhou de 

perto a concentração do mercado, as ingerências das gravadoras estrangeiras e a reavaliação 

(leia-se: segmentação) do mercado feita pelos capitalistas do disco. No entanto, aventamos que, 

bem mais do que mero depositório das notícias sobre as articulações da indústria fonográfica 

nos anos 1980, a “Ilustrada” teve força ativa em seus movimentos. Por esse ângulo, a 

 
278 Importante destacar que os “independentes” eram considerados como artistas da MPB não por eles próprios, e 

sim por agentes da mídia. Trataremos disso mais adiante. 
279 GONÇALVES. Pós-Tudo, p. 75. 
280 Ibidem. 
281 VICENTE. Música e Disco no Brasil. 
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“Ilustrada”, passando a dispor de uma “armada” jovem e concatenada com os frementes 

movimentos musicais daqueles anos, ao exibir em sua “vitrine” as novas mercadorias da 

indústria fonográfica, além de buscar a generalização de posições e interpretações sobre a 

produção musical brasileira, tentou formar um “novo” consumidor, compatível com aquele 

“novo” Brasil que emergia, o Brasil da “abertura política” e da “redemocratização”. Quer dizer, 

enquanto os capitalistas do disco intentavam açambarcar a faixa etária mais jovem de seu 

público consumidor, a Folha de S.Paulo, em virtude da nova orientação editorial, buscava 

atingir, da mesma maneira, a juventude brasileira – e atingia, como vimos no primeiro capítulo. 

 Os jovens consumidores, sob a mira da indústria fonográfica e do caderno de cultura, 

precisavam acreditar que viviam num “novo” Brasil, politicamente “maduro”, “aberto”, “livre” 

e “moderno” – por isso, deveriam consumir e estar sintonizados com a música jovem 

internacional. Mas esses intentos não podem ser reduzidos a um suposto compromisso 

modernizador do periódico com a juventude brasileira. Sobre isso, cabe retomar dois pontos. 

(1) O jornalismo cultural, como vimos, tem exatamente a função de priorizar a força 

mercadológica dos produtos culturais, logo, os jornalistas da “Ilustrada” “geração 1980”, ainda 

que tivessem outros referenciais, não fugiriam deste encargo; tal asserção pode ser confirmada 

a partir da seguinte declaração de Caio Túlio Costa, ponta de lança da “virada” do caderno de 

cultura: “Das conversas que eu tive com o Otávio, eu deixei claro para ele o seguinte: ‘Olha, dá 

pra editar a Ilustrada, desde que a gente a coloque no mercado’”.282 E (2), nessa fase da 

imprensa, iniciada no século XX, os periódicos não dependiam apenas do que era auferido a 

partir do capital comercial, mas também dos vultuosos investimentos das agências de 

publicidade (assessoria de imprensa, relações públicas, marketing etc.). Portanto, não é 

implausível sugerir que as gravadoras detinham alguma influência sobre a Folha de S.Paulo e, 

consequentemente, sobre o seu caderno de cultura – a agenda cultural e seus anúncios; a seção 

“Discos”, voltada quase que exclusivamente ao mercado fonográfico; as primeiras páginas 

destinadas a artistas cujos lançamentos logravam altos índices de vendagem, notadamente os 

do rock brasileiro, são algumas das pistas que nos levam a conjecturar a respeito de tal 

influência.  

 Em vista disso, entendemos que as gravadoras e a “Ilustrada” expressavam, em verdade, 

uma articulação entre os meios de comunicação em prol da juvenilização do mercado brasileiro, 

prospectando novos filões, mapeando-os, testando e divulgando as mercadorias musicais, 

 
282 ILUSTRADA, 60. Direção: Victor Parolin e Ivan Finotti. TV Folha, YouTube, 31/12/2018. 60 min. Disponível 

em: https://www.youtube.com/watch?v=qZAfEGtvXwg. Acesso em: 15 abr. 2022. 

https://www.youtube.com/watch?v=qZAfEGtvXwg
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insuflando e detonando os segmentos e modismos etc. E as páginas de nosso periódico 

funcionaram como um espaço privilegiado para tal articulação. 

 Impingir ao rock o título de “nova-MPB”, “MPB-Rock”, “novíssima MPB” ou de 

música do “futuro”, divulgando-o ostensivamente; propalar a discotheque e depois detoná-la; 

criar sessões exclusivas para o público infantil; reavivar a música estrangeira e depois dispensá-

la em favor de um modismo nativo; alçar artistas ao star system da MPB enquanto retira outros; 

destacar este ou aquele LP, show ou casa de espetáculos em detrimento de outros; entre outros 

exemplos. Todos esses movimentos – conflituosos e mediados por negociações culturais e 

sociais – atestam, ao fim e ao cabo, a articulação entre os projetos dos media naquele contexto 

de recessão econômica e de redefinição tática da indústria do disco.  

 Em relação à MPB, segmento que nos interessa mais de perto, é importante destacar o 

paradoxo por ela atravessado em sua relação com o mercado. Pela primeira vez desde a sua 

consolidação (nos idos dos anos 1960), a sigla definitivamente não era mais o principal produto 

do mercado fonográfico. Ainda que dispusesse de considerável espaço em nosso caderno de 

cultura e nos principais lançamentos da indústria produtora de discos, ela perdia terreno para o 

rock nacional dos anos 1980. Isso ocorria justamente por conta da redefinição tática da indústria 

fonográfica naquele contexto de crise: os custos para a produção de um disco de MPB eram 

demasiado altos se comparados com os trabalhos do pop e do rock. Os cachês e “luvas”, 

hiperinflacionados depois da feroz atuação das multinacionais do disco (principalmente da CBS 

e da Ariola), também aumentaram as despesas com o luxuoso star system “êmepebista”. Grosso 

modo, as gravadoras preferiram preservar os grandes nomes (Chico Buarque, Caetano Veloso, 

Gilberto Gil, Djavan, Gal Costa, Maria Bethânia, Gonzaguinha, Ivan Lins etc.), despendendo o 

máximo de investimento para estes, o que minorou o espaço para o surgimento de uma nova 

safra de intérpretes e compositores do afamado gênero musical. Não mais dispondo de canais 

para a produção e a divulgação de seus novos trabalhos, a MPB caiu. Logo, seus “figurões” – 

os mesmos dos anos 1960 e 1970 – tinham duas escolhas na década de 1980: ou adotavam o 

componente pop-rock para manterem-se comercializáveis (como fizera Gilberto Gil), ou 

insistiam em suas linhas de trabalho, o que poderia render-lhes a pecha de ultrapassados. E a 

Folha de S.Paulo, junto de outros periódicos,283 tratava de publicizar esse processo, por vezes 

classificando a MPB como obsoleta e carente de renovações. 

 
283  As páginas da revista Veja, por exemplo, quando tratavam sobre música, “a partir de 1982, decretavam que a 

MPB estava saturada, caindo na mesmice, e que os novos ares da música brasileira estavam vindo invariavelmente 

dos ‘novos roqueiros’. E o enaltecimento da nova geração do rock nacional frisava ainda que eles tinham, pela 

primeira vez, conseguido se apropriar do rock de forma a dar a ele uma ‘cara’ mais brasileira, falando sobre as 
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 Logo, os empresários vinculados à música infantil e ao rock, por exemplo, 

aproveitaram-se desse impasse vivido pela MPB para ampliar a vendagem de seus contratados, 

ao passo que se valiam dos “emepebistas” para legitimar as suas mercadorias. Daí o paradoxo: 

ao sabor do mercado musical (e dos departamentos de marketing das gravadoras), a MPB 

aparecia, em nosso caderno de cultura, ora como expressão artística anacrônica, que não 

correspondia às angústias e expectativas da juventude brasileira da “abertura política”, ora 

como elemento enriquecedor e agente impulsionador das novas cenas. Embora apresentada 

como desgastada (artística e comercialmente), a MPB ainda ocupava lugar de destaque na 

hierarquia cultural vigente.284 E a referida associação entre os media (indústria fonográfica e 

imprensa), no intuito de referendar as novas mercadorias musicais que emergiam, articulava a 

MPB ao rock e à música infantil, via participações de “êmepebistas” nos trabalhos para os 

roqueiros e petizes. Como consequência, vimos que a “Ilustrada” “emprestou” ao rock a sigla 

MPB, além de ter evidenciado que, nas fichas técnicas dos trabalhos destinados ao público 

infantil, havia artistas de seu star system, quer seja como intérpretes, quer seja como 

compositores etc. Ademais, havia um claro movimento de emprestar ao rock nacional o selo de 

“música representativa da juventude brasileira do contexto da abertura” – o que segue na esteira 

da modelagem do “novo” consumidor para um “novo” Brasil –, 285 logo, nada melhor do que 

utilizar o significado político da MPB para tal.  

 Diante disso, propomos que havia uma instrumentalização da MPB por parte da 

“Ilustrada”. Notamos que a sigla passou a funcionar, ao mesmo tempo, como um “filtro” para 

o mercado de discos (porque selecionava aquilo que era “bom” e vendável) e como um 

elemento que dignificava as novas mercadorias musicais (porque emprestava a alcunha de 

MPB, bem como os seus artistas para determinado produto “de qualidade”). Ocorre que, sob a 

influência do paradoxo, a mesma sigla MPB também aparecia como sinônimo de produto não 

comercializável e como uma alcunha para designar uma manifestação artística obsoleta. É sob 

o signo desse paradoxo que analisaremos, no próximo capítulo, as estratégias discursivas de 

alguns jornalistas e a intencionalidade editorial do Projeto Folha.  

 Por último, esperamos que tenha ficado claro que o domínio do mercado de discos pelas 

multinacionais (e a consequente “invasão” de materiais poéticos e musicais estrangeiros); as 

 
questões cotidianas típicas do Brasil, seja através do lado crítico ou do humorístico”. COSTA, Fernando Muratori. 

Veja: a invenção jornalística do rock nacional nos anos 1980. In: Anais do XXIII Encontro Estadual de História 

da Anpuh-SP, 2016, Assis. p. 3-4. 
284 NAPOLITANO. “O conceito de MPB nos anos 60”, p. 13. 
285 SALDANHA, Rafael Machado. Estudando a MPB: Reflexões sobre a MPB, Nova MPB e o que o público 

entende por isso. 2008. 68 f. TCC (Mestrado em Bens Culturais e Projetos) – CPDOC, Rio de Janeiro, 2008. 
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injunções da tecnologia e dos meios de massa sobre as produções musicais nativas; a crise 

econômica e a consequente concentração do mercado musical e o monopólio dos meios de 

comunicação do eixo Rio de Janeiro-São Paulo, além de conduzirem a indústria fonográfica a 

uma homogeneização dos padrões de racionalização administrativa e econômica, empurraram 

a MPB na direção de fórmulas mercantilistas marcadas pelas linguagens do pop e do rock, 

inclusive com suas atitudes e estilos próprios.286 A queda da MPB, no que se refere ao 

surgimento de novos nomes em nível qualitativo, portanto, está, em grande medida, relacionada 

às dificuldades que a produção material capitalista, notadamente em sua fase imperialista, 

impõe à produção espiritual. 

  

 
286 NAPOLITANO. A música popular brasileira (MPB) dos anos 70, p. 11. 
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CAPÍTULO 3 “VELHA ROUPA COLORIDA”: ESTRATÉGIAS DISCURSIVAS DO 

JORNALISMO CULTURAL DA “ILUSTRADA” 

 

“o novo 

não me choca mais 

nada de novo 

sob o sol 

 

apenas o mesmo 

ovo de sempre 

choca o mesmo novo” 

(Paulo Leminski) 

  

 Antes do início deste capítulo, é fundamental que façamos algumas advertências. Como 

dissemos anteriormente, MPB e música popular brasileira não são sinônimas. Muitas vezes, 

porém, os jornalistas da “Ilustrada” trazem imprecisões e ambiguidades quando operam com a 

sigla e/ou com o termo. Quer dizer, muitos textos jornalísticos do caderno parecem focar 

exclusivamente no caráter comercial do produto MPB, enquanto outros se valem de uma 

definição mais ampla, a saber, a da música popular brasileira – um extenso leque de 

manifestações musicais que não emergem necessariamente dentro das instituições oficiais. 

Outros textos, ainda, parecem “embaralhar” as duas perspectivas histórico-conceituais, 

tratando-as como sinônimas. Um breve exemplo desse uso impreciso pode ser encontrado em 

matérias e reportagens sobre os músicos “independentes” de São Paulo, cujos projetos, obras e 

eventos, ainda que avessos às instituições oficiais, quando repercutidos nas páginas da 

“Ilustrada” dos anos 1980, eram, muitas vezes, incluídos nos fluxos comerciais, estéticos e 

ideológicos da sigla MPB. Conforme vimos no capítulo anterior, alguns roqueiros, de modo 

similar, a despeito de sua vontade, eram considerados como artistas da MPB.  

 Nessa medida, devido à estreita vinculação do jornalismo cultural da “Ilustrada” com a 

“cultura de mercado”, a operação discursiva do caderno, muitas vezes, aparenta privilegiar o 

“rótulo” MPB, ainda que se utilize do termo “música popular brasileira”. Noutras palavras, 

algumas matérias e reportagens, embora adotem a terminologia “música popular brasileira”, se 

referem, em verdade, ao significado semântico da sigla MPB. Em função das novas orientações 
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editoriais do Projeto Folha e da conexão direta com o mercado, o caderno, por vezes, refletia 

criticamente sobre o gênero MPB e a sua vocação comercial em detrimento do abrangente e 

díspar termo música popular brasileira. Antes de compreendermos tais imprecisões como uma 

“confusão” por parte dos jornalistas, as tomaremos como parte de um processo que (1) pretendia 

formar uma visão do público sobre o cenário musical; (2) buscava influir nos rumos do mercado 

de música; e (3) ressaltava, ao mesmo tempo, a crise nos parâmetros jornalísticos pela qual 

passava a “Ilustrada” e a consolidação das orientações editoriais do Projeto Folha. Saliente-se 

que também encontramos um sem-número de matérias e reportagens – como na seção “Música” 

e no suplemento “Folhetim” – cujas discussões encerravam temas da música popular brasileira 

em sua acepção mais ampla; apenas queremos destacar a prioridade que a força mercadológica 

dos produtos culturais adquiria nas páginas do periódico. 

 Essas considerações são importantes pois, a partir de agora, retomaremos o impasse que 

a MPB atravessava nesse último quarto de século. A articulação entre a indústria fonográfica e 

outros meios de comunicação, como dito no capítulo anterior, colocava a sigla diante de um 

paradoxo: a MPB aparecia ora como um produto ultrapassado, ora como um fator de 

legitimação artística. Ocorre que, em consequência das imprecisões e ambiguidades acima 

discutidas, o paradoxo se estendia, também, ao termo “música popular brasileira”, ainda que 

este não fosse empregado em seu significado historiográfico, muito porque os cursos de 

Ciências Humanas, Letras e Artes somente passariam a admitir pesquisas acadêmicas relativas 

à MPB, de modo mais significativo, nos anos 1980, década privilegiada neste trabalho.287 Quer 

dizer, mesmo se desejassem, os jornalistas, ainda que dispusessem de um amplo pensamento 

crítico sobre a música popular, não encontrariam sistematizados boa parte dos referenciais 

teórico-metodológicos que nos são tão caros nos dias de hoje. Além disso, o jornalista não é 

obrigado a se valer de recursos teórico-metodológicos da História em suas produções. Por essas 

e outras, ao analisarmos como os jornalistas tratavam os produtos comerciais de nosso 

cancioneiro, é preciso que, em algumas situações, entendamos “MPB” e “música popular 

brasileira” como sinônimas. Ao se adotar o método histórico, impõe-se que analisemos o nosso 

objeto dentro dos limites e possibilidades de sua historicidade.  

 Viremos a página. Levando em consideração o referido paradoxo, é possível encontrar, 

nas páginas da “Ilustrada”, operações de classificação e valoração da MPB que se dividiam em 

duas vertentes. A primeira vertente apregoava existir uma “velha” MPB – supostamente 

 
287 NAPOLITANO, Marcos. A historiografia da música popular brasileira (1970-1990): síntese bibliográfica e 

desafios atuais da pesquisa histórica, ArtCultura, Uberlândia, v.8, n. 13, 2007a.  
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apegada a referenciais arcaicos, incompatíveis tanto com as novas exigências culturais da 

indústria musical quanto com as demandas de um “novo” público –, enquanto a segunda 

apontava para uma “nova” MPB – que lançava mão de tendências estéticas e musicais 

“inovadoras” e supostamente revitalizadoras do repertório de ideias do cancioneiro de então. 

Ambas as vertentes, apesar de suas contradições e nuances, propunham um similar diagnóstico 

acerca do momento de nosso cancioneiro: diante de um mercado crescentemente racionalizado 

e de uma indústria fonográfica em crise, boa parte da MPB encontrava-se letárgica e/ou 

“congelada” em códigos culturais ultrapassados. Da mesma forma, as vertentes partilhavam a 

seguinte perspectiva de futuro: a MPB carecia de uma transfusão de talentos e tendências 

poético-musicais consequentes com o “novo” e “moderno” Brasil que supostamente emergia. 

A partir da análise dessas vertentes,288 é possível lançar e discutir algumas questões a respeito 

da instrumentalização da MPB por parte da “Ilustrada” – o cerne do paradoxo enfrentado pela 

sigla –, bem como tratar das influências do Projeto Folha sobre a atuação do caderno.    

 À vista disso, neste capítulo, tomaremos como objeto os textos jornalísticos de Miguel 

de Almeida e de João Marcos Coelho, figuras que, sob o Projeto Folha, gozavam de um amplo 

espaço nas páginas do periódico. O primeiro, um jovem recém-chegado à Folha de S.Paulo, 

fiel à postura iconoclasta pretendida pela nova “Ilustrada”, centrava fogo numa “velha” MPB. 

Miguel de Almeida não se referia exatamente à faixa etária dos intérpretes e compositores, mas 

a um repertório supostamente “arcaico”, cuja adoção, por parte de alguns artistas, ignorava 

acontecimentos artísticos e criativos “modernos”. O segundo, João Marcos Coelho, assumindo 

a posição de crítico musical do caderno, notadamente de música clássica e música instrumental, 

apontava para uma “nova” MPB, representada sobretudo por uma geração de músicos 

(instrumentistas, compositores e intérpretes) de São Paulo, que, alijada pelas grandes 

gravadoras, enveredava pela produção “independente”. 

 As reformas editoriais levadas a termo pelo Projeto Folha, como vimos, davam carta 

branca ao contraditório, logo, operar com a sigla MPB tomando-a ora como ultrapassada, ora 

como inovadora, apesar de parecer coisa obscura, corresponde, em verdade, ao enunciado da 

 
288 Para não fazer tábula rasa de nosso documento, cabe destacar que havia outras vertentes e considerações sobre 

a MPB na “Ilustrada”, e que estas aparecerão em nosso trabalho para evidenciar a pluralidade que o caderno muitas 

vezes trazia. Além disso, no âmbito das duas vertentes que serão aqui destacadas, havia um sem-número de 

conflitos, mediados por questões culturais, sociais e até pessoais, se lembrarmos que os textos jornalísticos, pelo 

menos os assinados, também expressam a opinião de um jornalista em específico. Salvo raras exceções, os 

jornalistas costumavam transitar por tais vertentes, não se restringindo a apenas uma estreita opinião. Quer dizer, 

os jornalistas, à proporção que desqualificavam parte de nosso cancioneiro, também buscavam enaltecer outras 

manifestações musicais, e vice-versa. As vertentes, portanto, generalizam linhas de discussão que apresentam 

aspectos universais, mas não são unívocas. 
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regra formal das chefias de redação da Folha. Portanto, o referido paradoxo, que se apresenta, 

entre outras coisas, como um produto da vocação contraditória da “Ilustrada”, longe de nos ser 

um problema, será considerado como um ponto nevrálgico da relação entre o nosso caderno de 

cultura e a MPB.  

 Ademais, considerando que a “Ilustrada” foi uma força ativa que influiu nos rumos do 

cenário musical brasileiro, pretendemos, conforme nos sugerem Cruz e Peixoto, analisar como 

o caderno atuou na produção de referências homogêneas e cristalizadas para a memória social 

da música popular brasileira; na formação do consumidor e de sua visão imediata sobre a MPB; 

e na articulação, divulgação e disseminação de projetos, ideias, rótulos e valores de nosso 

cancioneiro de então.289 Nesse itinerário, revelar-se-ão, para além dos impasses comerciais da 

sigla MPB, aspectos mais estruturais da indústria fonográfica em sua articulação com outros 

meios de comunicação; práticas e expectativas de compositores e intérpretes diante do novo 

cenário musical; considerações sobre a música popular brasileira em sua acepção mais ampla; 

análises críticas a respeito dos diferentes papéis assumidos pelo jornalismo cultural no Brasil 

etc.   

 Cumpre ressaltar que a segunda parte deste capítulo trará uma reflexão mais ampla sobre 

a movimentação musical pautada na ideia de produção “independente”, desenvolvida 

notadamente em São Paulo. Esse estudo fez-se relevante pois, em primeiro lugar, a formação e 

o desenvolvimento da cena musical “independente” deu-se no âmbito do recorte temporal e da 

delimitação espacial de nosso objeto; e, em segundo lugar, porque os jornalistas da “Ilustrada”, 

tanto os mais antigos quanto os recém-integrados ao caderno via Projeto Folha, ao 

acompanharem de perto as trajetórias dos “independentes”, declaravam, quase em uníssono, 

que estávamos diante de um “novo” movimento musical, capaz de revitalizar a MPB de então. 

Os textos jornalísticos do crítico João Marcos Coelho dedicavam especial atenção aos músicos 

do segmento, sobretudo aos instrumentistas, fator que nos ajudará a analisar as suas práticas e 

expectativas diante do cenário musical da década de 1980.  

 Ainda neste capítulo, além de excertos de documentos do Projeto Folha, nos valeremos 

de alguns verbetes do Manual Geral da Redação. O manual, lançado em 1984 como um dos 

resultados do Projeto Folha, trazia métodos e procedimentos cujos propósitos consistiam em 

orientar a prática dos jornalistas do periódico. Por ser a materialização de parte das reformas 

 
289 CRUZ; PEIXOTO. Na oficina do historiador, p. 259. 
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desejadas pelas chefias de redação da Folha, o documento proporciona um exame ainda mais 

detido das operações discursivas ora em análise.  

 

3.1 “O mesmo ovo de sempre choca o mesmo novo”: As operações discursivas de Miguel 

de Almeida 

 “A criação musical brasileira avançou para trás nos últimos anos”; “o fato: há a 

renovação (não de talentos, mas de nomes)”; “o problema da música brasileira é a repetição e 

a ignorância”; “passo atrás, não evolução, trabalho que ignora acontecimentos artísticos, 

criativos”; “o antigo sucesso já testado, agora de volta”. Esses são alguns dos diagnósticos sobre 

a música popular brasileira dos anos 1980 que Miguel de Almeida trazia às páginas da 

“Ilustrada”. Foram muitas as vezes em que o jornalista apresentou as suas preocupações acerca 

do “problema”, da “não evolução”, ou ainda do avanço “para trás” de nosso cancioneiro. Mas 

longe de retratar um pessimismo infundado, algumas de suas reportagens tentavam traçar um 

panorama da relação entre os artistas e o crescentemente racionalizado mercado musical do 

último quarto de século. De partida, pois, explica-se a escolha de seus textos jornalísticos como 

objeto desta parte do trabalho: Miguel de Almeida mostrava-se crítico e atento aos movimentos 

mais gerais da indústria fonográfica, a saber, a racionalização e a reestruturação do mercado de 

música. 

 Como dito anteriormente, Miguel de Almeida fazia parte da nova geração de jovens que 

passou a cerrar as fileiras da “Ilustrada” como resultado do Projeto Folha. O poeta e escritor 

aportou no caderno em 1978 e, dois anos depois, assumiria papel de destaque em suas páginas, 

chegando a comandar, entre 1982 e 1983, uma coluna (“Painel da Ilustrada”) com bastante 

liberdade jornalística. A contratação do jovem jornalista (que tinha 20 anos quando de sua 

chegada à Folha), assim como a autonomia que lhe foi concedida, certamente resultou da 

radical renovação editorial e de pessoal levada a termo pelo Projeto Folha. Não foi à toa que 

sua assídua presença na “Ilustrada” ocorreu um ano depois da chegada de Caio Túlio Costa à 

editoria do caderno: seus textos irônicos, abertos a polêmicas e próximos aos movimentos mais 

gerais do mercado do disco são o mais fiel retrato das mudanças nos parâmetros do jornalismo 

cultural pretendidas pela Folha e suas novas chefias de redação. 

 Os textos de Miguel de Almeida sobre a MPB, por isso, atestam boa parte dessas 

mudanças editoriais. Além disso, ainda privilegiando sua crítica musical, é possível lançar e 

discutir algumas questões sobre as operações de classificação e valoração da MPB engendradas 

pela “Ilustrada”. 
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 Nesse sentido, pensamos ser oportuno reproduzir um trecho da crítica que o jornalista 

fez do disco “Desta Vida, Desta Arte” (Ariola, 1982), da roqueira Marina Lima. Após elogiar 

o trabalho da artista, dizendo-o inovador em matéria de linguagem, o jornalista vociferava 

contra a produção musical daquele momento: 

Você não sabe a encheção de saco que é ouvir dias afora canções repetindo 

um antigo baião ou dar de cara com alguns iluministas da música, que se 

colocam diante de ritmos populares (ah, povo) e os reproduzem sem nenhuma 

criação, recriação, apenas transcopiação. Pepeu não me deixa mentir, nem 

Simone. A criação musical brasileira avançou para trás nos últimos anos. 

Quem floresceu foi a indústria cultural, que aprendeu a trabalhar os modismos, 

a forjá-los, não permitindo a informação, somente a repetição. Ou Amelinha 

não é um retrocesso, uma cãibra na perna curada? Abriram as portas para o 

Nordeste, o Norte, e o pessoal, em vez de trazer poesias sobre Lampião e o 

Homem na Lua, trouxe o corpo insepulto do herói sertanejo. Dá pra entender? 

[...].290 

 Conforme notaremos, Miguel de Almeida, por reiteradas vezes, desqualificava parte da 

música popular produzida nos anos 1980. Porém, mais do que a desqualificação per se, o que 

nos importa por ora é analisar como o jornalista constituía o seu discurso desqualificador. Como 

o excerto acima evidencia, a figura dizia “a criação musical brasileira” ter avançado “para trás 

nos últimos anos”. Basicamente, o jornalista centrava fogo em dois alvos: as canções que 

repetiam um “antigo baião” e os “iluministas da música”. Os artistas que, na opinião do 

jornalista, repetiam o “antigo baião”, seriam aqueles vindos da região nordeste do país, tais 

como os citados Pepeu Gomes e Amelinha. Os “iluministas”, por sua vez, aludiam a 

compositores e intérpretes que se valiam de uma linguagem fortemente carregada de um 

conteúdo social e conscientizador – por isso o jornalista remetia aos ideais Iluministas, de 

esclarecimento. Ambos, segundo Almeida, adotariam fórmulas poético-musicais consagradas 

em conjunturas anteriores, que pouco ou nada diziam respeito ao panorama da música popular 

dos anos 1980. “Sem nenhuma criação”, esses compositores e intérpretes supostamente 

reproduziam mecanicamente em seus trabalhos ou os “velhos” elementos poético-musicais 

nordestinos – “coisa muito folclórica” –, ou os conteúdos estéticos pautados na ideologia 

nacional-popular (refere-se sobretudo a “bossa nacionalista”, “canção engajada”, “música de 

protesto” etc., expressões artísticas surgidas nos anos 1950 e 1960). Terminando de pintar o 

quadro, o jornalista mencionava a indústria cultural, que aprendia a “trabalhar os modismos, a 

forjá-los, não permitindo a informação, somente a repetição”; noutras palavras, tratava da 

articulação da indústria fonográfica com outros media, que “fabricava” astros e estrelas, 

 
290 ALMEIDA, Miguel de. Passeio pela cidade grande e seus ruídos. Folha de S.Paulo, 11/11/1982. Ilustrada. p. 

37. 
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segmentava o mercado e voltava-se, em grande medida, a modismos e produtos musicais de 

fácil digestão. Destaque-se, então, que Miguel de Almeida colocava a suposta crise de nosso 

cancioneiro entre dois polos: a ingerência da indústria fonográfica, que corroía o ímpeto 

criativo, e a insistente repetição de erros do passado por parte dos compositores e intérpretes. 

 Para nos dedicarmos a uma análise mais detida da operação discursiva da “Ilustrada” 

em geral e de Miguel de Almeida em particular, vale desenredar melhor seus dois “alvos” – os 

“antigos baiões” e os “iluministas” –, pivôs de uma suposta reedição do passado que o jornalista 

tanto insistia em apontar. 

 

3.1.1 O “antigo baião” 

 Em maio de 1981, numa reportagem sobre os trabalhos recém-lançados por Zé Ramalho 

e Diana Pequeno (“A Terceira Lâmina”, CBS, e “Sinal de Amor”, RCA, respectivamente), 

Miguel de Almeida reclamaria: 

A indústria cultural entrou de sola na música popular brasileira. Parece 

disposta a fabricar seus produtos, como qualquer empresa, sem nenhuma 

preocupação com a qualidade. E para que consiga atingir um número, que 

represente lucro, fará qualquer tipo de coisa [...]. [E] são os nordestinos da 

nova dentição que estão sendo muito mais envolvidos neste padrão sonoro. 

Pobres, ainda na década de oitenta, se assemelham com coisas folclóricas 

[...].291 

 Em primeiro lugar, reitere-se que o jornalista, crítico da indústria do disco, denunciava 

a produção de trabalhos voltados a fórmulas mercantilistas e alertava sobre a redução da 

margem de manobra para a experimentação. Diante disso, Almeida afirma que a “nova 

dentição” de nordestinos, isto é, os compositores e intérpretes da região nordeste que 

desenvolviam as suas carreiras naquele contexto, seriam o principal “alvo” da deletéria 

“indústria cultural”. 

 Para pintarmos melhor o quadro, cabe revelar algumas das circunstâncias a respeito da 

massiva chegada de compositores e intérpretes nordestinos – tais como o alagoano Djavan; os 

cearenses Fagner, Belchior, Amelinha, Ednardo; os paraibanos Zé Ramalho e Elba Ramalho; 

os pernambucanos Alceu Valença e Geraldo Azevedo; os baianos Elomar, Diana Pequeno, 

Simone, Raul Seixas, além dos Novos Baianos Pepeu Gomes, Baby Consuelo, Paulinho Boca 

de Cantor, Luiz Galvão e Moraes Moreira – ao mercado musical do eixo Rio-São Paulo nas 

 
291 ALMEIDA, Miguel de. Diana e Zé Ramalho na renovação musical. Folha de S.Paulo, 15/05/1981. Ilustrada. 

p. 35. 
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décadas de 1970 e 1980.292 Ao migrar, esse grupo de artistas se depararia, no meio musical, 

com o discurso corporativo de uma indústria fonográfica racionalizada e controlada, em grande 

medida, por gigantescos monopólios comunicacionais. Como dito anteriormente, devido à 

ofensiva das multinacionais do disco sobre a produção musical brasileira, restou às gravadoras 

nacionais trabalhar com os filões regionais, tais como a música sertaneja do interior de São 

Paulo e o que se convencionou chamar de “música nordestina”. Em consequência disso, como 

nos assegura Morelli, duas gravadoras paulistas, a Chantecler e a Continental, ainda nos anos 

1970, passaram a produzir trabalhos de artistas vindos do Nordeste.293 Nesse rasto, Ednardo, 

Rodger e Tety estrearam com “Pessoal do Ceará: Meu Corpo Minha Embalagem Todo Gasto 

Na Viagem” (Continental, 1973), Belchior lançou o seu “A Palo Seco” (Chantecler, 1974) e 

Marcus Vinícius apareceu com “Dédalus” (Continental, 1974). Portanto, nesse primeiro 

momento, o movimento diaspórico dos músicos nordestinos dos anos 1970 seria acolhido, em 

grande medida, por gravadoras nacionais. Com o passar dos anos, porém, algumas 

multinacionais, acompanhadas de seu oportunismo mercadológico, entrariam no páreo, a 

exemplo da WEA, RCA e CBS. A ianque CBS seria a mais proeminente no que se refere ao 

lançamento de artistas nordestinos. O cearense Fagner, além de ter logrado altos índices de 

vendagem na gravadora (como, por exemplo, no disco “Eu Canto – Quem Viver Chorará”, de 

1978), tornou-se ainda supervisor artístico de um de seus selos – o Epic, que lançou, entre 

outros, Amelinha e Robertinho do Recife. 

 Posto isso, podemos dizer que a leitura que Almeida faz a respeito da indústria 

fonográfica entrar “de sola” na produção musical brasileira, tendo como um de seus alvos os 

nordestinos recém-chegados às regiões sul e sudeste, parece acertada. E alguns indícios nos 

levam a crer que havia a intenção, por parte das gravadoras, de fabricar o “modismo” da música 

sertanejo-nordestina. O primeiro deles foi a criação, por parte da imprensa, do rótulo Pessoal 

do Ceará (para designar um conjunto de músicos cearenses que fazia sucesso naquele 

momento) e da expressão “boom nordestino” (para definir a maciça chegada desses artistas ao 

 
292 Cabe destacar que nos referimos especificamente à geração de músicos nordestinos que se destacou no cenário 

nacional nas décadas de 1970 e 1980. Não desconsideramos, obviamente, outras gerações, como as das décadas 

de 1930, 1940 e 1950, lideradas por Dorival Caymmi e Luiz Gonzaga, nas quais podem ser incluídas Jackson do 

Pandeiro e Sivuca, os grupos Vocalistas Tropicais e Quatro Ases e Um Coringa, além de Dominguinhos, Luiz 

Assunção e João do Vale. Também houve, em meados dos anos 1960, outra geração, que contou com Tom Zé, 

Gilberto Gil, Caetano Veloso, Capinam, Torquato Neto e Geraldo Vandré. HAUDENSCHILD, André Rocha 

Leite. “Lamento Sertanejo”: experiências diaspóricas e a reinvenção das identidades culturais nordestinas na 

música popular brasileira nos anos 1960 e 1970. In: Anais do XXIX Simpósio Nacional de História, 2017, Brasília; 

PIMENTEL, Mary. Terral dos sonhos: o Cearense na Música Popular Brasileira. Fortaleza: Secretaria da Cultura 

e Desporto do Estado do Ceará/Multigraf, 1994. 
293 MORELLI. Indústria fonográfica, p. 80-81. 
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“Sul maravilha”), o que denota uma utilização publicitária da nordestinidade. Ainda sobre esse 

tópico, Marcus Vinícius relataria:  

E a gente estava condenado, já naquela época... essa expectativa que existia 

na indústria do disco e que veio a se confirmar, quer dizer, posteriormente eu 

me lembro que a gravadora CBS contratou uma leva de artistas porque eram 

nordestinos. Então se falou muito no “boom nordestino”, a “new caatinga”, 

aquela coisa toda [...]. E a gravadora estava muito interessada em explorar da 

gente esse lado, quer dizer, o lado pitoresco da nordestinidade de cada um [...]. 

Comigo chegaram ao ponto... uma vez terminada a gravação do meu primeiro 

disco... discutindo como é que vai ser a capa, aquela coisa toda... alguém 

sugeriu: “não, e que tal um mapinha assim do Brasil com o Nordeste, então 

bota um camarada dançando frevo aqui, um cara vestido de cangaceiro ali...”. 

Sabe? Essa coisa da exploração da carteira de identidade de cada um, da 

naturalidade de cada um.294 

 O relato do compositor pernambucano é bastante revelador no que concerne à utilização 

de uma identidade estereotipada dos artistas nordestinos. Ampliando a escala de nossa 

observação, podemos compreender tal movimento da indústria do disco como uma 

representação arquetípica do longo processo de construção imagético-discursiva da região 

sertaneja-nordestina.295 Miguel de Almeida, ao criticar os trabalhos da “nova dentição” de 

nordestinos, embora não especifique a quem se refere, talvez estivesse comentando, justamente, 

sobre essas representações, engendradas via táticas de marketing da indústria fonográfica. 

 Morelli, citando as expectativas das supracitadas gravadoras paulistas – Chantecler e 

Continental – em torno dos artistas vindos da região nordeste no início dos anos 1970, confirma 

tal tática comercial: devido à especialização de tais gravadoras em música regionalista, 

esperava-se que esses artistas fizessem um trabalho tipicamente nordestino.296 Em meados de 

1975, contudo, tanto as gravadoras nacionais quanto as multinacionais (que agora disputavam 

o filão), ainda segundo a autora, passariam a nutrir uma outra expectativa, que consistia em 

reconquistar as faixas jovens do mercado discográfico para a música popular – como vimos 

anteriormente. Nesse sentido, dispensar o uso de aspectos regionalistas e se valer de elementos 

da música jovem internacional – como o rock e o pop –, parecia ser a nova orientação. Em 

busca do “acerto de passo” do mercado brasileiro com as tendências estrangeiras, e na esteira 

da racionalização da indústria do disco, empresas nacionais e multinacionais teriam, então, 

adequado as suas mercadorias a tal padrão de consumo.  

 
294 MORELLI. Indústria fonográfica, p. 82. 
295 ALBUQUERQUE JR., Durval Muniz. A invenção do Nordeste. Recife: Massagana; São Paulo: Cortez, 2009. 

p. 29-47. 
296 MORELLI, op. cit., p. 80-81. 
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 Como dito anteriormente, muitos artistas incorporavam um padrão internacional em 

seus trabalhos de então. Num rápido sobrevoo pela produção musical de parte dos nordestinos 

da “nova dentição”, é facilmente constatável que o rock e o pop se tornaram referenciais 

bastante comuns – basta conferirmos os trabalhos de Fagner, Belchior, Alceu Valença e Zé 

Ramalho.  

 Logo, pensamos a crítica musical de Almeida, nessa época, ter se desenvolvido pari 

passu com a racionalização e a reestruturação da indústria do disco. Tendo em vista a 

articulação entre os meios de comunicação (nesse caso, entre as gravadoras e a “Ilustrada”) em 

prol de juvenilização do mercado musical brasileiro – que se manifestava a partir do 

mapeamento e da formação de consumidores compatíveis com o “novo” Brasil, supostamente 

“moderno” e “internacionalista”; da prospecção de novos filões; e da divulgação das 

mercadorias musicais –, explica-se, em alguma medida, o porquê de Miguel de Almeida não 

“baixar a guarda” e insistir em classificar os trabalhos nordestinos como “arcaicos” e resistentes 

às inovações musicais. Não sugerimos que o jornalista era submisso à indústria fonográfica ou 

coisa que o valha, apenas que algumas de suas reportagens pareciam ter uma extrema 

sensibilidade aos movimentos mais gerais do mercado musical, e que o seu discurso, muitas 

vezes, alinhava-se às expectativas deste, sem deixar, por óbvio, de criticá-lo ferrenhamente. 

Noutra ocasião, por exemplo, em dezembro de 1982, o jornalista, dissertando sobre estratégias 

de marketing adotadas por alguns artistas, reiterava a sua crítica: 

A indústria cultural se sofistica e corre atrás de rótulos originais, que possam 

melhor vender os produtos [...]. Dizem que os tempos mudaram – e deve ser 

verdade. Saíram de cena os trágicos e entraram os esportistas, os jovens [...]. 

É o mercado se sofisticando com a industrialização da sociedade. Os sonhos 

são outros e os mitos também.297  

 É perceptível que a consciência crítica de Almeida, ademais, mostrava-se afinada à 

vocação iconoclasta e internacionalista da nova “Ilustrada”. A figura colocava parte das obras 

produzidas por nordestinos, em especial aquelas que supostamente repetiam o “antigo baião”, 

como a expressão máxima de uma música atrasada, incompatível tanto com as novas exigências 

culturais da indústria musical (estúdios, tecnologia, instrumentos eletrificados etc.) quanto com 

as demandas de um “novo” público – jovem, com outros “sonhos” e “mitos”.  

 Voltando à crítica de maio de 1981, como supracitado, o jornalista tratava de analisar 

os últimos lançamentos de Zé Ramalho e Diana Pequeno. Para ele, ambos os artistas se 

 
297 ALMEIDA, Miguel de. O mercado musical e a nova imagem esportiva dos artistas. Folha de S.Paulo, 

20/12/1982. Ilustrada. p. 21. 
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destacavam perante a ala nordestina, uma vez que não negavam “as conquistas feitas por estúdio 

de 24, 32 canais” e, nessa direção, estariam “eletrificando os sons arcaicos nordestinos”: 

Até agora, só ouvi duas coisas que parecem representar uma espécie de 

modernidade utilizando ritmos nordestinos. Trata-se de Zé Ramalho e Diana 

Pequeno, ambos chegando ao terceiro disco. [...]. Os dois trabalhos partem de 

formas arcaicas, duma determinada tradição musical, e procuram atingir uma 

sensibilidade contemporânea.298  

 Não foi à toa que o paraibano e a baiana passaram incólumes a sua crítica. Zé Ramalho, 

que, à época, lançava o seu terceiro trabalho solo (“A Terceira Lâmina”, CBS, 1981), desde o 

início de sua carreira flertou com o rock. Diana Pequeno, por sua vez, adotava um repertório e 

uma sonoridade completamente diferentes se comparadas com as de seus discos anteriores, 

também eletrificando ritmos nordestinos.299 O compositor pernambucano Alceu Valença, que 

também se valia de elementos da música jovem internacional, como o rock e o reggae, era, da 

mesma forma, elogiado pelo jornalista, como podemos constatar em reportagem de 1982 sobre 

o seu disco “Cavalo de Pau” (Ariola, 1982): “É um disco que adianta a música brasileira, corrige 

o atraso provocado pelas repetições, pela pouca imaginação dos compositores nordestinos 

[...]”.300 Pensamos também não ser à toa a ausência de críticas sobre Djavan, cujos recentes 

trabalhos apareciam salpicados pela “parafernália” pop das superproduções. O alagoano, ao 

contrário de muitos nordestinos dessa geração, parece ter sido consagrado como ídolo da 

chamada MPB, e não da “música nordestina”. Obviamente que, eventualmente, muitos dos 

“músicos nordestinos” acabariam sendo incluídos no “rótulo” MPB, mas, diferentemente de 

Djavan, nunca deixaram de ser vistos como compositores e intérpretes sobretudo nordestinos.  

 Não obstante Almeida fosse um simpatizante das linguagens musicais “modernas”, isso 

não significava que um roqueiro ou um artista do segmento pop ganharia, necessariamente, uma 

crítica positiva simplesmente por adotar referências à música jovem internacional. Foram 

muitas as vezes em que o jornalista apontou para o “panorama infantil e inocente do atual rock 

de sucesso”; para as “baladinhas de letras insossas e raciocínios medíocres”;301 e para a 

redundância de alguns artistas e grupos que supostamente reeditavam uma linguagem 

consagrada por Roberto Carlos nos anos 1960.302 Por essas e outras, afirmamos que a crítica de 

 
298 ALMEIDA, Miguel de. Diana e Zé Ramalho na renovação musical. Folha de S.Paulo, 15/05/1981. Ilustrada. 

p. 35. 
299 ARRUDA, Lucas Oliveira de Moura. O Cancioneiro de Elomar: uma identidade sonora do sertão e suas 

performances. 2015. Dissertação (Mestrado em Música) - CCTA/UFPB, João Pessoa, 2015. p. 134. 
300 ALMEIDA, Miguel de. Música nordestina sem exibicionismo. Folha de S.Paulo, 29/06/1982. Ilustrada. p. 37. 
301 Idem. O rock radical de Lobão e os Ronaldos. Folha de S.Paulo, 26/07/84. Ilustrada. p. 27. 
302 O jornalista dizia que “Ritchie, Barão Vermelho, Absyntho, Kid Abelha e os Abóboras Selvagens, Lulu Santos, 

Blitz”, por causa da reedição das temáticas consagradas pelo “Rei” Roberto Carlos, corriam “atrás do velho 
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Almeida assumia íntima relação com o mote da nova “Ilustrada” e, consequentemente, com as 

novas orientações editoriais do Projeto Folha: ao passo que o jornalista aceitava a cultura de 

mercado como um fato, isto é, aceitava que as linguagens do pop e do rock, os estúdios e a 

tecnologia eram imprescindíveis, também levava a sério a orientação de ter uma atitude crítica 

em relação a mesma cultura de mercado e de atacar a redundância de seus produtos. Mais 

adiante discutiremos outras questões a respeito das intervenções críticas que Miguel de Almeida 

fazia em favor das linguagens “inovadoras” e afeitas à urbanidade. 

 Quanto às “coisas folclóricas” que o jornalista destacava, pensamos ser uma referência 

tanto às formas dos ritmos nordestinos (coco, repente, baião etc.) quanto ao conteúdo vinculado 

a temáticas do mundo sertanejo. A referência aos ritmos fica bastante clara na seguinte 

reportagem, de 1981: “A onda de artistas nordestinos serviu pra mostrar como de nada adianta 

somente informação superficial. As rádios se inundaram de baiões tacanhos, de frevos 

sonolentos, de xotes-reggaes e por aí vai”.303 A referência ao conteúdo, mais propriamente aos 

aspectos poéticos, salta na supracitada reportagem sobre o disco de Marina Lima, de 1982, 

quando o jornalista menciona que a nova geração de nordestinos, em vez de trazer “poesias 

sobre Lampião e o Homem na Lua”, trouxe “o corpo insepulto do herói sertanejo”.  

 Embora houvesse uma ingerência da indústria musical no que diz respeito à “invenção” 

de um nordeste arquetípico, não podemos perder de vista que esses compositores e intérpretes, 

em suas obras, se valiam de ritmos nordestinos e de representações do universo sertanejo – tais 

como as paisagens da seca, a religiosidade, as festas populares e a própria condição de migrante 

– pelo simples fato de que essas referências estavam presentes em suas consciências. Boa parte 

dessas obras refletia sobre a ampla consciência da condição diaspórica dos artistas 

nordestinos,304 sobre o impacto que a vida cosmopolita lhes trouxe, sobre as mazelas sociais de 

suas terras natais etc., como podemos verificar nas letras de “Terral”, de Ednardo e O Pessoal 

do Ceará, “Vaca estrela e boi fubá”, composição de Patativa do Assaré interpretada por Fagner, 

ou ainda “Mourão voltado”, de Vital Farias.305 E ainda que esses artistas e grupos não 

compartilhassem uma proposta estético-musical única, é possível dizer que muitos deles 

atravessaram dificuldades similares no que se refere à inserção no mercado musical, às 

 
calhambeque”. ALMEIDA, Miguel de. Bom senso entre lençóis e paixões. Folha de S.Paulo, 10/05/1984. 

Ilustrada. p. 33. 
303 Idem. O som incendiário de Alceu Valença. Folha de S.Paulo, 11/09/1981. Ilustrada. p. 35. 
304 HAUDENSCHILD. “Lamento Sertanejo”, p. 13. 
305 Ver anexos J, K e L. 
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condições de moradia e às situações de vida em geral, o que certamente influenciou em suas 

composições.306 

 Para Miguel de Almeida, no entanto, boa parte dessas referências ao universo sertanejo 

eram forjadas em agrado ao consumismo, bem como serviam às forças do atraso de nosso 

cancioneiro. E é curioso notar que o jornalista ora responsabilizava a indústria por esse suposto 

“atraso” de nossa música, ora acusava os artistas de “preguiçosos” por não inovarem – “a 

consciência da pouca ousadia, do acomodado, do fácil e preguiçoso: se a coisa tá aí, por que 

mudar? Esta é a máxima dos compositores nordestinos”.307 Essa operação discursiva, antes de 

configurar uma contradição, representa, uma vez mais, a condição iconoclasta e a agressividade 

editorial da “Ilustrada”. O Manual Geral da Redação, nesse sentido, reservaria um verbete – 

“Polêmica” – para a seguinte orientação:  

Jornal pluralista, a Folha estimula o saudável hábito da polêmica em suas 

páginas [...]. A Folha abriga as discussões em curso nas universidades, na 

sociedade civil e nos próprios órgãos de comunicação. Considera sua 

obrigação jornalística abrir espaço para refletir tais polêmicas por meio de 

reportagens, entrevistas, debates e artigos assinados [...].308 

 Além do incentivo à polêmica por parte das chefias da Folha, Miguel de Almeida, ele 

próprio, nutria uma linguagem provocativa e sensacionalista bastante particular. Logo, fazer 

um jornalismo diário, valendo-se de orientações editoriais como essas, sem dúvida produziria, 

por vezes, discursos ambíguos e espetaculares.  

 Outro ponto que merece destaque, ainda tomando como referência a reportagem de maio 

de 1981, diz respeito à memória das trajetórias artísticas de Luiz Gonzaga e Jackson do Pandeiro 

nas narrativas produzidas pelo jornalista. Primeiro, Almeida afirma que os artistas nordestinos 

da “nova dentição” lidam com “ritmos sem acrescentarem nada, negando o trabalho feito por 

Luiz Gonzaga e Jackson do Pandeiro três décadas atrás”. Depois, para engrossar os seus 

argumentos em favor dos trabalhos de Diana Pequeno e Zé Ramalho, os quais supostamente 

atingiam uma “sensibilidade contemporânea” por eletrificarem “os sons arcaicos nordestinos”, 

 
306 Essas dificuldades todas podem ser depreendidas da seguinte declaração de Ednardo a respeito do conjunto de 

compositores cearenses que tentava a sorte no eixo Rio-São Paulo: “Tínhamos, eu, Jorge Melo, Teti, Rodger e 

Belchior, que entrar na luta, na batalha. Morávamos numa quitinete pequena em Nossa Senhora de Copacabana. 

Na época do calor violento do Rio, deixávamos a porta aberta para ventilar, e, toda a noite a gente revezava para 

que todos tivessem a chance de dormir com a cabeça para fora do corredor que era o local mais ventilado. Depois 

fomos a São Paulo e ficamos morando numa casa em Pinheiros quase um ano. A casa estava prestes a ser demolida, 

mas seu proprietário deixou a gente ficar lá com a condição de continuar derrubando a casa”. PIMENTEL. Terral 

dos sonhos, p. 118. 
307 ALMEIDA, Miguel de. Música nordestina sem exibicionismo. Folha de S.Paulo, 29/06/1982. Ilustrada. p. 37. 
308 Manual Geral da Redação. São Paulo: Folha de S.Paulo, 1984. p. 67. 
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o jornalista declara que, nessas obras, “o baião eternizado por Luiz Gonzaga surge com um 

outro tipo de roupa, não negando a tecnologia”.309 

 Percebe-se que, para legitimar os seus argumentos, Almeida ligava o presente (as 

produções atuais dos nordestinos) ao passado (o “auge” de Luiz Gonzaga e Jackson do 

Pandeiro), num exercício bastante comum ao jornalismo. Quer dizer, o jornalista se valia desses 

eventos passados da música popular brasileira – as décadas de 1940 e 1950, período em que 

Luiz Gonzaga e Jackson do Pandeiro desenvolviam as suas carreiras – para legitimar os seus 

argumentos em relação ao presente de nosso cancioneiro. As obras dos “monstros sagrados” 

pareciam funcionar como um crivo para o jornalista: para criticar os nordestinos, ele afirmava 

que “o trabalho feito por Luiz Gonzaga e Jackson do Pandeiro três décadas atrás” estaria sendo 

negado, ao passo que para exaltar Diana Pequeno e Zé Ramalho dizia “o baião eternizado por 

Luiz Gonzaga” ter surgido “com um outro tipo de roupa”. 

 A referência a Luiz Gonzaga e Jackson do Pandeiro apareceu em outras ocasiões, como 

em junho de 1982: 

A indústria cultural forjou nos últimos anos o fenômeno nordeste. Encheu as 

rádios com o nordeste-de-protesto, o nordeste-baião, o nordeste-frevo. 

Reeditou um panorama da década de cinquenta, apogeu merecido de Jackson 

do Pandeiro, Luiz Gonzaga [...]. O que acontecia – ou melhor: acontece – com 

os ritmos nordestinos?310 

 Ao evocar a memória sobre o momento histórico em que o paraibano e o pernambucano 

figuravam no cenário musical, o jornalista acaba por produzir silêncios e esquecimentos sobre 

alguns processos e fenômenos, como, por exemplo, a franca marginalização sofrida pelo “Rei 

do Baião” na década de 1950. A obra de Luiz Gonzaga, após a sua trajetória de ascensão 

comercial entre os anos 1940 e meados de 1950, passou a ser associada a uma música 

“atrasada”, desafinada com a estética propalada nos “anos dourados” da era Juscelino 

Kubitschek. Tratou-se, naquele contexto, de uma luta de representação simbólica vencida 

temporariamente pela bossa nova – cujas manifestações artísticas seriam culturalmente 

construídas como “modernas” – e, mais tarde, pela jovem guarda.311   

 Esses usos do passado – ou, essa produção de memórias – para legitimar os argumentos 

em relação aos “problemas” da música popular dos anos 1980 são recorrentes nos textos de 

Miguel de Almeida. Noutros momentos, como nas críticas ao que ele convencionou chamar de 

 
309 ALMEIDA, Miguel de. Diana e Zé Ramalho na renovação musical. Folha de S.Paulo, 15/05/1981. Ilustrada. 

p. 35. 
310 Idem. Música nordestina sem exibicionismo. Folha de S.Paulo, 29/06/1982. Ilustrada. p. 37. 
311 HAUDENSCHILD. “Lamento Sertanejo”, p. 7. 
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“iluministas da música”, o jornalista também se apropriou de um passado, mas desta vez para 

desqualificá-lo. 

 

3.1.2 Os “iluministas da música” 

 Antes de chegarmos a Miguel de Almeida e à área musical, pensamos ser importante 

apresentar e discutir algumas questões sobre o posicionamento que a “Ilustrada” assumia em 

relação à “política cultural” – assim chamada nas páginas do caderno – da “Nova República” e 

às produções artístico-culturais que, refletindo o estilo “populista” do governo, traziam 

referências de um passado que, na opinião dos jornalistas, se não muito distante, já havia sido 

superado.  

 Durante o mês de agosto de 1985, o caderno trouxe uma série de reportagens a respeito 

desses tópicos; a ocasião era oportuna, haja vista a conformação dos ministérios de José Sarney, 

cuja posse definitiva ocorreu poucos meses antes. Em 16 de agosto, por exemplo, em 

reportagem de primeira página, Marcos Augusto Gonçalves alertava para o iminente risco de a 

produção cultural brasileira, sob uma reorientação “neopopulista” da indústria cultural, voltar 

ao passado. Com fotografias de Dias Gomes, Sérgio Ricardo, Jorge Amado, Gianfrancesco 

Guarnieri e Ferreira Gullar, o título alarmista apregoava: “O projeto populista dita a nova 

cultura”. O jornalista inicia o texto reproduzindo comentários de José Sarney – o qual é incluído 

no balaio “populista” – sobre a perda da identidade cultural do povo brasileiro em face da 

“colonização cultural”. Depois, criticando algumas produções culturais brasileiras daquele 

contexto, Gonçalves anunciava estar em vigência um “retorno” de artistas cujas criações 

partiam do viés “nacional-popular”, e que isso era bastante preocupante. As obras que lhe 

causavam tal desafeto: “a bem-sucedida novela das oito global, ‘Roque Santeiro’ [...] e a 

minissérie ‘Tenda dos Milagres’”. A novela e a minissérie – a primeira escrita por Dias Gomes 

e a segunda inspirada no livro homônimo de Jorge Amado –, veiculadas em 1985 pela Rede 

Globo, traziam, claramente, o nordeste brasileiro como espaço simbólico privilegiado. Ambas 

seriam, na opinião de Gonçalves, “casos exemplares desta tentativa de recaracterizar a ‘Nação’, 

na linha do diagnóstico de Sarney”. Nessa direção, o jornalista condenava um suposto retorno 

ao passado, valendo-se, inclusive, de expressões como “o velho Teatro Arena”, “[as velhas] 

experiências do CPC”, e asserções como “[o] neopopulismo retorna à cena, trazendo de volta 

certos tons ideológicos da matriz cepecista”. Com comentários do filósofo José Arthur 

Giannotti e do poeta Antônio Cícero – irmão e parceiro da compositora e intérprete Marina 
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Lima –, a reportagem ainda afirma que o “cosmopolitismo [é] incontornável” e que é inaceitável 

organizar a identidade cultural brasileira “a partir de uma simbologia rural”. 

 Mais adiante, na mesma reportagem, Gonçalves caracteriza o CPC312 (Centro Popular 

de Cultura) da UNE (União Nacional dos Estudantes) – que, embora “vencido pela realidade”, 

ainda detinha “forte influência no imaginário cultural brasileiro”: 

Em linhas gerais, os traços que revelam esta tendência [das concepções sobre 

arte do CPC] podem ser identificadas numa concepção romântica e ingênua 

das relações do artista com os segmentos populares; na idealização populista 

essencialista de um “povo”, de maneira intrínseca, “bom”, mas ludibriado 

pelos exploradores “maus”; na instrumentalização da arte pela política e no 

primado do conteúdo da mensagem, que também deve conscientizar.313  

 Note-se que tanto as posições de José Sarney quanto as orientações políticas e culturais 

do CPC são caracterizadas como “populistas” pelo jornalista. O uso indiscriminado do termo 

“populista” – ou “populismo”, ou “idealização populista”, ou ainda “neopopulista” –, longe de 

ser coisa isolada, tratava-se, em verdade, de um instrumento de luta política (ou, nesse caso, de 

luta cultural) largamente utilizado pelo jornalismo brasileiro, sendo, por isso, objeto de reflexão 

de diversos trabalhos acadêmicos.314 A elasticidade semântica do termo, no caso da Folha de 

S.Paulo, apareceu em outras ocasiões, como em um editorial de novembro de 1985, publicado 

após as eleições municipais daquele mesmo ano. O texto – “A volta dos populistas” – colocava 

Jânio Quadros (eleito prefeito de São Paulo) e Leonel Brizola (o então governador do Rio de 

Janeiro, cujo partido, o PDT, havia logrado considerável número de votos no certame) no 

mesmo “balaio”, qualificando-os como “populistas” e herdeiros de um “tipo de liderança 

política que parecia há muito sepultado”. A despeito dos diferentes matizes, segundo a 

reportagem, as duas figuras guardavam características em comum, como “a procura de uma 

comunicação pessoal, direta, com as grandes massas [...]; [a relação com os eleitores] sem a 

verdadeira mediação de partidos políticos estruturados e autênticos, sem apresentarem 

plataformas definidas”. Legatários de Getúlio Vargas e Adhemar de Barros, os “populistas” 

seriam uma ameaça ao sistema partidário.315 Quanto ao governo Sarney, a Folha de S.Paulo, 

por vezes, o qualificou como “populista”, acusando a figura de tentar se popularizar a partir de 

 
312 Ver anexo F. 
313 GONÇALVES, Marcos Augusto. O projeto populista dita a nova cultura. Folha de S.Paulo, 16/08/1985. 

Ilustrada. p. 37. 
314 CAPELATO, Maria Helena. Mídia e Populismo/Populismo e Mídia. Revista Contracampo, Niterói, v. 28, n. 3, 

Niterói, 2013; FERREIRA, Jorge. O populismo e sua história: debate e crítica. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 2017; NAZARIO, Gustavo. Quem são os populistas? O uso do populismo como arma política na grande 

imprensa paulista durante os anos 80, Epígrafe, São Paulo, v. 10, n. 1, São Paulo, 2021. 
315 A volta do populismo. Folha de S.Paulo, 19/11/1985. Opinião. p. 2. 
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medidas políticas.316 É perceptível que, nesses casos, o periódico utilizava o “populismo” como 

sinônimo de ações demagógicas e personalistas, independentemente da coloração partidária 

assumida. Ademais, o termo servia para qualificar experiências passadas – entendidas como 

“populistas” – que intentavam retornar, insistentemente, ao palco político.317 

 Voltando à reportagem de Gonçalves, o jornalista acusava algumas figuras que, afinadas 

com a “cultura engajada e militante que prosperou nos primeiros anos da década de sessenta”, 

ocupavam posições destacadas no meio cultural – refere-se à Gianfrancesco Guarnieri, que 

ocupou a secretaria municipal de cultura de São Paulo, entre 1984 e 1986, e a dupla Dias Gomes 

e Ferreira Gullar, contratados pela TV Globo – e supostamente tocavam uma produção artística 

de cunho “populista” e “nacional-popular”. Replicando a política “populista” de Sarney no 

meio artístico, tais obras ignorariam o Brasil urbano e cosmopolita que precisava emergir.318 

Arriscamo-nos a dizer que, aqui, o termo “populismo” alude a um tipo de manifestação artística 

cujo conteúdo visa uma aproximação entre o artista e o “povo” (ou, uma idealização do povo 

brasileiro), a partir de modelos estéticos e políticos dogmáticos e “genuinamente” nacionais.  

De todo modo, a carga negativa que assumia o termo “populismo”, tal qual o seu uso como 

arma de luta política e/ou cultural entre adversários,319 permanecia.  

 Para além da relação direta, sem escala ou historicidade, que Gonçalves estabelecia entre 

as posições de Sarney e as produções artísticas em questão – reitere-se que o jornalista tratava, 

sobretudo, da novela “Roque Santeiro” e da minissérie “Tenda dos Milagres” –, o que nos 

importa destacar, por ora, é a mudança na orientação editorial por que passava a “Ilustrada” dos 

anos 1980. Como afirmou Matinas Suzuki Jr., o caderno pretendia criar uma “linha de tensão” 

com um suposto “populismo” e “nacionalismo” no campo da cultura. Uma vez mais, portanto, 

manifestava-se o embate travado entre a “nova” “Ilustrada” e uma subsistente “cultura de 

esquerda” presa aos referenciais da década de 1960. Uma vez mais, também, há a utilização do 

passado – quando há o resgate de personagens, como Getúlio Vargas, ou de eventos históricos 

e movimentos culturais, como a produção artística do CPC da UNE nos anos 1960 – para 

legitimar a posição editorial presente.  

 
316 Como quando um editorial do periódico, ao comentar sobre as ações do governo sobre a Previdência Social, 

critica o presidente por estar atrás de uma “popularidade fácil e ampliando benefícios da velha tradição do 

populismo”. Mais imposto. Folha de S.Paulo, 04/01/1987. Opinião. p. 2. 
317 NAZARIO. “Quem são os populistas?”, p. 177. 
318 GONÇALVES, Marcos Augusto. O projeto populista dita a nova cultura. Folha de S.Paulo, 16/08/1985. 

Ilustrada. p. 37. 
319 CAPELATO. “Mídia e Populismo/Populismo e Mídia”, p. 53-71. 
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 No dia 17 de agosto de 1985, a “artilharia” da “Ilustrada” voltaria ao ataque, dessa vez 

com uma reportagem que centrava fogo na Funarte (Fundação Nacional das Artes). Antes de 

debatermos a reportagem, convém, rapidamente, contextualizar melhor o cenário. Em 1985, 

com a posse de José Sarney, o cartunista Ziraldo Alves Pinto foi nomeado pelo ministro da 

cultura José Aparecido de Oliveira para a presidência da Funarte. O cartunista mineiro, no 

entanto, somente tomou posse quando o novo ministro, o artista plástico Aluísio Pimenta, 

assumiu a pasta e o confirmou no cargo. Em junho daquele mesmo ano, Ziraldo, uma vez 

empossado, apresentou um plano para a sua gestão que, entre apontamentos e proposições,320 

pretendia um amplo apoio oficial a manifestações culturais ligadas ao povo brasileiro. O 

documento de 31 páginas, entre outras coisas, defendia a valorização de uma cultura “genuína” 

em detrimento de um cosmopolitismo desinteressado sobre a realidade concreta de nosso país. 

Contudo, o seu texto por vezes assumia uma perspectiva – emprestando o termo de Almeida – 

“iluminista”, apregoando, por exemplo, que “nós temos que fazer parte do povo e mostrar para 

ele, sem querermos ser os donos da verdade, os caminhos que estão à sua frente e ele nem vê”; 

que “nós temos apenas que fazer a sua cabeça [a do povo]! De acordo, claro, com a vontade do 

povo, que em termos de cultura, ainda não foi despertado em nossa História”; ou que “o povo 

brasileiro não conhece a sua pintura! O povo brasileiro não tem hábito de visitar exposições. O 

povo brasileiro, na verdade, não tem nem hábitos”; ou ainda que “se faz cultura quando se faz 

seu tempero, sua broa de milho ou seu pato no tucupi”.321 

 A isso, então, a “Ilustrada” responderia com uma reportagem de primeira página, cujo 

título traria o apelido que seus jornalistas deram ao programa de Ziraldo: “A cultura da broa de 

milho”.322 O texto, assinado por Leão Serva, reproduzia uma série de críticas feitas ao 

documento, incluindo uma de Marilena Chauí, que o dizia “hilariante”.323 Na mesma página, 

Matinas Suzuki Jr., à época editor da “Ilustrada”, comentava alguns pontos do que chamou de 

“bazar de sandices culturais que Ziraldo Alves Pinto [...] enviou ao ministro da cultura”.324 No 

 
320 “[...] em 31 páginas, oscilando entre o tom formal dos documentos oficiais e trechos nitidamente pessoais (à 

moda das rodinhas de ‘causos’ mineiros), são alinhavados planos que vão da criação de uma escola superior de 

música popular em Juiz de Fora (MG) à criação de um sistema com 2.500 livrarias, nas agências da Caixa 

Econômica Federal em todo o País. Ziraldo propõe também a criação de um núcleo de estudos da Cozinha 

Brasileira, e uma exposição denominada ‘Grande Mostra Itinerante de Pintura Brasileira’, com 400 obras das mais 

representativas da história da arte brasileira, para percorrer o País ao longo dos próximos anos. A exposição 

chegaria à Brasília (DF) na época da comemoração do centenário da Proclamação da República (novembro de 

1989)”. Além disso, o documento se notabilizou pela denúncia que Ziraldo fez sobre funcionários ociosos na 

Funarte e nas demais secretarias estaduais e municipais de cultura. SERVA, Leão. A cultura da broa de milho. 

Folha de S.Paulo, 17/08/1985. Ilustrada. p. 51.  
321 Ibidem. 
322 Ver anexo G. 
323 SERVA, op. cit. 
324 SUZUKI JR., Matinas. Um ideário confuso. Folha de S.Paulo, 17/08/1985. Ilustrada. p. 51. 
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intuito de legitimar as suas proposições, o caderno, alguns dias depois, voltaria à carga e traria 

novas opiniões, como as de Décio Pignatari (“[as propostas de Ziraldo são um exemplo] do 

circo cultural que está montado sob a égide do governo”) e Carlos Guilherme Motta (“[o texto 

de Ziraldo] é pré-Gilberto Freyre e pré-Sérgio Buarque de Hollanda”). A altercação da 

“Ilustrada” chamou a atenção do próprio cartunista, que afirmou o documento em questão não 

passar de “uma correspondência particular com o ministro” – e que, portanto, não configurava 

um plano de gestão. Além disso, criticou a “parcialidade do que foi escrito por este tal de 

Matitas” – referindo-se às observações de Matinas Suzuki Jr.325 

 Até aqui, considerando os textos de Miguel de Almeida sobre os “antigos baiões” e os 

acalorados debates encampados pela “Ilustrada” sobre a “política cultural” da “Nova 

República”, já é possível ter uma medida bastante aproximada da consciência crítica de boa 

parte dos jornalistas de nosso caderno, sobretudo no que se refere à produção artístico-cultural 

do Brasil dos anos 1980. O consenso era de que havia um grupo de artistas e mediadores 

culturais, mais ou menos influente, que, preso a referenciais “regionalistas”, “nacionalistas” e 

“populistas”, amarrava parte da cultura brasileira a uma bola de chumbo e dificultava o seu 

avanço. Uma fração desse grupo estaria a cultivar uma fascinação provinciana por fontes 

culturais do CPC da UNE, ou, de modo mais geral, por manifestações artísticas que se 

enquadraram numa espécie de “resistência cultural” nacionalista ao golpe de 1964.  

 Agora, com o “quadro pintado”, podemos voltar à crítica musical de Miguel de Almeida. 

Em julho de 1981, em reportagem sobre os “chatos e fingidos da MPB”, Almeida dispara contra 

alguns compositores e intérpretes cujos recentes trabalhos davam mostras “de não possuírem 

autocrítica”. Dentre os principais alvos, destacamos aqueles que o jornalista convencionou 

chamar de “iluministas”, a exemplo de Fátima Guedes. A cantora e compositora carioca, que 

chegava ao seu terceiro disco (“Lápis de cor”, EMI-Odeon, 1981), segundo Miguel de Almeida, 

se filiava a 

[...] uma corrente poética que valoriza a miséria, faz apologia da pobreza como 

beleza estética, sempre destacando figuras populares – tipo Joãozinho, Zé das 

Couves, Maria das Dores – como protótipos de grandeza. É um esquerdismo 

infantil. Uma discussão que deveria ter sido encerrada na década de cinquenta. 

Ou antes, até.326   

 As discussões sobre os temas e posturas estéticas adotadas pelos compositores e 

intérpretes da MPB, que, grosso modo, colocavam, de um lado, os defensores da autenticidade 

 
325 Intelectuais criticam o populismo de Ziraldo. Folha de S.Paulo, 20/08/1985. Ilustrada. p. 27. 
326 ALMEIDA, Miguel de. Chatos e fingidos, o que há de pior na MPB. Folha de S.Paulo, 18/07/1981. Ilustrada. 

p. 25. 
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e da valorização da tradição da música popular brasileira e, de outro, os adeptos à modernização 

e à incorporação de novas tendências estéticas sem preocupações nacionalistas, vinham de 

tempos.327 Nesse sentido, pensamos a “Ilustrada” fazer eco sobre preocupações em torno da 

música popular não necessariamente inéditas. Ainda assim, demonstrando um certo receio com 

o que chamava de reedição do passado, Miguel de Almeida alertava sobre o “esquerdismo 

infantil”, a “apologia da pobreza” e a valorização da “miséria”, aspectos em sua opinião 

presentes nas composições de certa ala de nosso cancioneiro – refere-se sobretudo a Fátima 

Guedes, mas também inclui nessa ala Ivan Lins, Gonzaguinha, Oswaldo Montenegro etc.  

 Por isso, o jornalista exigia a autocrítica desse grupo de músicos. Noutra reportagem, 

esta de janeiro de 1982, Almeida criticava o recém-lançado trabalho do compositor mineiro Zé 

Geraldo (Zé Geraldo, CBS, 1981), e voltava à carga: 

Pensei que a música de protesto, de linguagem direta, tivesse morrido ainda 

nos anos 60. Imaginei que os compositores houvessem feito uma autocrítica 

vendo o maniqueísmo das letras, refletindo uma visão política simplista, mal-

informada. Achei que apenas nos festivais de ginásio surgisse alguém, gaita 

no pescoço, viola nos ombros falando de bombardeios, canhões, pensando 

estar imitando Bob Dylan. Estava errado. Existe Zé Geraldo [...]. Não se trata 

de mau conteúdo, porém da reedição dum enfoque ultrapassado, surgido no 

clima político da guerrilha [...]. O antigo incomoda, não há dúvida. Porque 

significa passo atrás, não evolução [...]. Não se pode compor uma canção de 

protesto ignorando-se os últimos 12 anos da vida brasileira [...].328 

 Ao longo de nossa pesquisa, constatamos que Almeida, por vezes, tecia comentários 

negativos sobre os músicos engajados de décadas anteriores, sobretudo os que criavam a partir 

de um viés nacional-popular. O jornalista tratava, de modo mais geral, de manifestações 

culturais heterogêneas de setores da classe média que, no pós-golpe de 1964, engrossavam uma 

expectativa político-cultural cujas preocupações consistiam em se vincular ao povo e conceber 

uma arte nacional-popular capaz de se converter em arma na luta pela modernização do país e 

contra o imperialismo estrangeiro.329  

 O jornalista, ademais, não escondia a sua posição ao afirmar que não se pode criar uma 

canção de protesto ignorando “acontecimentos dos últimos 12 anos”. Doze anos antes da 

 
327 A obra de Baia, A historiografia da música popular no Brasil, especialmente em seu primeiro capítulo, traz um 

excelente debate sobre a corrente de opinião, representada, sobretudo, por José Ramos Tinhorão, que se caracteriza 

pelo nacionalismo e pela defesa da ideia de “autenticidade” e de “tradição” na música popular. Já o texto de 

Napolitano, “Seguindo a canção”, em seu terceiro capítulo, apresenta formidável síntese dos debates que 

envolveram a concepção de “linha evolutiva” e a incorporação de modas musicais internacionais “modernas” e 

gêneros considerados menores na hierarquia cultural ao “estatuto” da MPB. 
328 ALMEIDA, Miguel de. Um disco musicalmente pobre. Folha de S.Paulo, 15/01/1982. Ilustrada. p. 42. 
329 SANTOS, Daniela Vieira. As representações de nação nas canções de Chico Buarque e Caetano Veloso: do 

nacional-popular à mundialização. 2014. 385 f. Tese (Doutorado em Sociologia) – IFCH/Unicamp, Campinas, 

2014. 
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reportagem, isto é, em 1969, a “bomba” tropicalista tinha acabado de ser detonada, e os 

estilhaços dali decorrentes, entre outras coisas, atingiram as balizas de criação da música 

popular. Dentre as inúmeras perspectivas estético-ideológicas tropicalistas, destacamos duas: o 

questionamento das representações tradicionais de nação e a incorporação de procedimentos 

musicais internacionais. Logo, o despontar de tal fenômeno, inevitavelmente, faria com que 

intelectuais, jornalistas e demais mediadores culturais o analisassem. Napolitano, ao se deter 

sobre o debate surgido em torno do tropicalismo, tanto o que houve no calor do momento quanto 

o que viria à baila alguns anos depois, sugere que houve a sedimentação de uma visão sobre o 

movimento musical – compartilhada entre os grupos envolvidos com o campo cultural – cuja 

proposição era a de entendê-lo, ao mesmo tempo, como um projeto de ruptura e de 

modernização das artes e a manifestação de uma espécie de abertura político-cultural para a 

sociedade brasileira.330 

 Ainda segundo Napolitano, tais visões sobre o tropicalismo teriam se consolidado na 

memória social, sobretudo via mídia.331 O jornalista Miguel de Almeida, junto da ala jovem e 

iconoclasta da “Ilustrada”, parecia consagrar e repercutir essa mesma memória. Quer dizer, em 

diversas ocasiões, Almeida escorraçava os trabalhos ainda apegados aos referenciais do ideário 

nacional-popular e, nessa direção, dizia o tropicalismo ter apresentado um inevitável caminho 

para a modernização de nosso cancioneiro, sobretudo por sua postura heterogênea, 

supostamente afeita à cultura de consumo de nossa juventude e crítica em relação ao passado 

da MPB. Segundo o discurso do jornalista, portanto, um dos caminhos para a MPB romper de 

vez com os “iluministas da música” ou com os “velhos baiões” seria o de converter-se, enfim, 

às bulas tropicalistas. Em sua opinião, porém, poucos aprendiam a lição. Ao comentar, 

novamente, sobre o letárgico cancioneiro, o jornalista dizia que “após a Tropicália, pouca coisa 

refletiu o fragmento das metrópoles. Houve espécie de regionalização, coisa muito folclórica 

[...]”.332  

 Até podemos dizer que jornalistas da “Ilustrada” (sob o Projeto Folha) e tropicalistas – 

cada qual, evidentemente, com as particularidades de seu campo – tinham vocações 

 
330 Napolitano refere-se, entre outros, a Celso Favaretto – cujo livro Tropicália: Alegoria, Alegria, de 1979, tratou 

o tropicalismo como uma “explosão” colorida e representante de uma abertura cultural e crítica para as artes 

brasileiras – e Luís Carlos Maciel – que escrevia para O Pasquim e afirmava o tropicalismo ter se consagrado 

como uma ruptura modernizante nas artes brasileiras, e que neste sentido consolidava a vocação, no campo da 

música, para a retomada da “linha evolutiva”. NAPOLITANO. “Seguindo a canção”, p. 183-188. 
331 Ibidem, p. 187. 
332 ALMEIDA, Miguel de. Passeio pela cidade grande e seus ruídos. Folha de S.Paulo, 11/11/1982. Ilustrada. p. 

37. 
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combinadas: ambos assumiam a canção como um produto;333 questionavam uma suposta 

hierarquia cultural vigente (quer seja no campo do jornalismo, quer seja no campo da música 

popular); acreditavam na necessidade de modernizar a MPB; tinham a juventude como principal 

alvo etc. Ora, o tropicalismo foi um dos tantos caminhos que setores da juventude brasileira 

encontraram para se vislumbrarem como modernos, internacionalistas e consumidores de 

música pop. Some-se a isso a juvenilização do mercado de música, pretendida pela indústria 

fonográfica em articulação com a imprensa, e podemos, seguramente, propor que havia uma 

influência do grupo liderado por Caetano Veloso e Gilberto Gil sobre a “Ilustrada”. A ex-editora 

do caderno, Helô Machado, que fora substituída por Caio Túlio Costa, confirmando a nossa 

hipótese, afirmaria que “teve uma época em que o Caetano falava uma coisa e a Ilustrava 

publicava”.334 Sem dúvida, o tropicalismo, sobretudo a sua face que questionava a chamada 

“cultura de esquerda” e pretendia uma inserção cultural iconoclasta, era incorporado ao painel 

de referências da ala jovem da “Ilustrada” – sem deixar de ser, também, alvo de críticas.  

 De todo modo, o que cabe destacar é que, tanto lá como aqui, Miguel de Almeida 

constrói discursos de memória, pois se apropria de um passado, quer seja para valorá-lo (como 

o “auge” de Jackson do Pandeiro e Luiz Gonzaga ou o despontar tropicalista), quer seja para 

desqualificá-lo (como as produções musicais sob o viés nacional-popular ou da “música de 

protesto”). Generalizando elementos e personagens que reforçam características (por vezes 

estereotípicas) de alguns momentos de nossa música popular, o jornalista legitimava tanto os 

seus diagnósticos quanto as suas perspectivas de futuro acerca do cancioneiro dos anos 1980. 

Noutras palavras, para fundamentar o seu discurso desqualificador, ou de que parte da MPB 

dos anos 1980 era “arcaica”, o jornalista colocava em destaque os “tempos áureos” da música 

nordestina e do tropicalismo, que não estariam sendo “respeitados” pela nova geração, e 

condenava a “ingenuidade” e o “iluminismo” da produção musical nacional-popular dos anos 

1960, cujos referenciais estariam supostamente sendo adotados por compositores e intérpretes 

contemporâneos. Ao associar parte de nossa produção cultural ao “populismo”, Marcos 

Augusto Gonçalves, por sua vez, também se vale dessa operação.  

 Essa constante produção de memórias ocorre, de acordo com Capelato, pois o 

profissional do jornalismo se “movimenta entre o tempo longo da história e o tempo curto do 

cotidiano. A combinação de atualidade-permanência é o que dá conteúdo ao jornalismo [...]”.335 

 
333 Enquanto o Projeto Folha insistia para a cultura ser tratada como um fato de mercado, Caetano Veloso afirmava 

que “é sob o signo do produto que a música [referia-se a MPB] está existindo”. HOMEM DE MELLO, José 

Eduardo. Música popular Brasileira. Cantada e contada por....São Paulo, Ed. Melhoramentos/Edusp, 1976. p. 199. 
334 GONÇALVES. Pós-tudo, p. 238. 
335 CAPELATO. Imprensa e História do Brasil, p. 59.  
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Junte isso a uma veia polemista que ambos os jornalistas aqui analisados possuíam (falamos 

especificamente de Miguel de Almeida e Marcos Augusto Gonçalves) e teremos, a todo tempo, 

discursos de memória que valoram ou desqualificam personagens, eventos, movimentos e 

grupos sociais. E o “rótulo” da MPB, em meio a esses casos, aparecia com a data de validade 

expirada, o que expressa mais um dos usos da sigla em sua “dança dos sentidos”. 

 Nesta parte do capítulo, observamos que muitas das vezes que a “Ilustrada” operava 

com a sigla MPB, o fazia para apontar a sua suposta “crise”, pois, criando a partir do gás 

expelido da música nordestina, da música de protesto, do suposto populismo do CPC etc., o 

gênero musical teria parado no tempo. No entanto, cremos que, antes de falar em “crise”, cabe 

ao historiador, como lembra Napolitano, “reconhecer quais os objetivos estético-ideológicos 

efetivamente perseguidos [...] dentro dos limites e possibilidades da sua historicidade”.336 

Noutras palavras, antes de falar em resistência à inovação, falta de inspiração, fracasso etc., 

cabe avaliar as relações sociais de produção entre artistas e indústria fonográfica; os meios e 

técnicas produtivas que estão (ou não) à disposição dos compositores e intérpretes; o lugar 

social dos artistas em questão; o código cultural e o quadro de referências poético-musicais em 

vigência (ou o abandono e a revisão crítica destes); as particularidades da indústria cultural; a 

fase da economia brasileira; o estágio das lutas de classes etc. Tarefa que o jornalismo e seu afã 

de “agarrar” a história em andamento, muitas vezes, não se presta a fazer.  

 Mas, em oposição ao “velho”, viria, naturalmente, o “novo” – ou, o que a “Ilustrada” 

convencionou chamar de “novo”. Nesse rastro, as próximas linhas irão tratar sobre aqueles que 

seriam, segundo a crítica musical do caderno, os responsáveis por “salvar” a MPB de seu 

fracasso retumbante.  

 

3.2 “Os locutores gritando: ‘É um grupo novo’”:337 João Marcos Coelho e as experiências 

“independentes” da música popular brasileira 

 Em janeiro de 1982, a Folha convocou jornalistas, novos compositores e músicos para 

discutir o que chamou de “música independente produzida em São Paulo”. Sob a coordenação 

do maestro (e, lembremos, jornalista “convidado especial” da “Ilustrada”) Júlio Medaglia, o 

debate contou com Geraldo Leite (que, embora também assinasse colunas sobre rádio em nosso 

caderno de cultura, foi convidado como membro do Grupo Rumo), Arrigo Barnabé, Itamar 

Assumpção e Matinas Suzuki Jr. (o subeditor da “Ilustrada” à época). No último dia daquele 

 
336 NAPOLITANO. “Seguindo a canção”, p. 53. 
337 TATIT, Luiz. Release. In: Grumo Rumo. Caprichoso. Produção independente, 1985. LP, faixa 14. 
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mês, se estenderia sobre toda a seção “Música” da “Ilustrada” uma reportagem sobre o debate 

– “Muitas visões sobre a música independente”.338 Com um pequeno texto introdutório e uma 

fotografia dos participantes, a reportagem dispôs ainda de trechos das argumentações dos 

debatedores, os quais nos servirão não só para a investigação de algumas das práticas e 

expectativas que envolviam a produção musical “independente” no Brasil, como também para 

a realização da crítica às posições da “Ilustrada”, haja vista a presença de Suzuki Jr., uma das 

figuras de proa da esquadra jovem que aportava no caderno como resultado do Projeto Folha.  

 Cremos que cada um dos comentários vai nos ajudar no desenvolvimento desta parte do 

trabalho; são, ao todo, cinco comentários: Júlio Medaglia colocando os “independentes” como 

parte da solução para a suposta ausência de brilho do cancioneiro de então; Geraldo Leite, em 

outra dimensão do debate, dizendo que o fato de uma obra ser “independente” não implica 

necessariamente numa produção arrojada, criativa e crítica ao “circuito oficial” da MPB; Arrigo 

Barnabé chamando atenção, ao mesmo tempo, para o caminho de brasas que os independentes 

tinham de percorrer e para a importante atuação dos instrumentistas nessa movimentação toda; 

Itamar Assumpção escancarando o seu sentimento de exclusão perante a indústria fonográfica; 

e, por último, Matinas Suzuki Jr. atentando para a existência de um mercado de bens culturais, 

isto é, para que os artistas, “independentes” ou não, vissem a cultura como um fato de 

mercado.339 

 Antes de avançarmos sobre cada um dos pontos, porém, é preciso contextualizar 

brevemente esse momento em que novas experiências “independentes” na esfera da música 

popular tomavam vulto, a ponto de um debate entre artistas da cena ser organizado por um 

jornal da grande imprensa. Como vimos em nosso segundo capítulo, o processo de 

racionalização e reestruturação da indústria fonográfica em fins da década de 1970 e início da 

década de 1980 – que ocorreu, sob vários aspectos, em razão da crise pela qual passava o 

mercado de discos – engendrou um cenário dramático para novos artistas que desejavam lograr 

algum sucesso: a brutal concentração do mercado musical minorava os espaços de atuação das 

pequenas e médias gravadoras; as poderosas multinacionais apresentavam caminhos cada vez 

mais estreitos para artistas cujos trabalhos não trouxessem a “fórmula do sucesso”; a política 

de reduzir e consolidar casts era adotada em larga medida; a articulação entre grandes 

gravadoras e emissoras de rádios e TV (via jabaculê) tolhia os espaços para a difusão de obras 

indesejadas pelas primeiras; entre outros fatores. Com o fechamento da indústria fonográfica a 

 
338 Ver anexo H. 
339 Muitas visões sobre a música independente. Folha de S.Paulo, 31/01/1982. Ilustrada. p. 50. 
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determinados tipos de artistas, então, começam a ganhar força iniciativas de produção, gravação 

e difusão alheias – à primeira vista – ao roteiro das grandes gravadoras e emissoras de rádio e 

TV, que culminaram na formação de um movimento “independente” razoavelmente articulado. 

 Por essas e outras, na consciência de muitos jovens artistas do período se 

desenvolveriam expressões como “alternativo”, “dessacralização dos espaços culturais”, 

“iconoclastia”, “marginal”, “vanguarda”, “independente” etc., o que, sem dúvida, deu uma 

sustentação ideológica ao circuito “independente”.340 Devemos ressaltar, no entanto, que as 

dificuldades pelas quais esses artistas passavam, objetivamente falando, faziam da via 

independente, muitas vezes, a única via possível para se ganhar o “pão de cada dia”, conforme 

podemos constatar na confissão do músico e compositor João Zinho (depois conhecido como 

João Terra), recolhida por Dirceu Soares: 

A produção foi tão difícil e tão sem dinheiro que, em vez de um estúdio 

alugado, ele [João Zinho] teve de usar o salão de um clube do interior. Os 

músicos foram os próprios amigos [...]. Depois de pronta a fita, houve ainda a 

espera de um ano até que ele levantasse dinheiro, fazendo shows por aí, para 

pagar a prensagem dos discos. [...]. Foi a única maneira que João Zinho 

encontrou para gravar o seu trabalho. [...]. “Fui a quase todas [as gravadoras], 

grandes e pequenas, mas nenhuma se interessou. Eu não queria ser um 

daqueles artistas que passam anos e anos sentados à porta das gravadoras 

esperando uma oportunidade e acumulando decepções e nãos. Aí, resolvi que 

gravaria eu mesmo o meu próprio disco. Com a ajuda de minha cunhada, abri 

um selo e dei-lhe o nome de ASA [...]. Saí pelo interior cantando em 

faculdades, escolas, praças, saídas de cinema e de igreja. Foram 45 cidades, 

entre São Paulo e Minas [para pagar a fábrica de prensagem do disco]”.341 

 Desde logo, pois, com base nas declarações de João Zinho, devemos ter isso em mente: 

a produção “independente” surge,342 ao mesmo tempo, como uma “trincheira” cultural e como 

a única condição material de produção para muitos artistas. Nessas décadas de 1970 e 1980, à 

margem dos circuitos “oficiais” estabelecidos, produções em outras esferas da cultura – por 

 
340 OLIVEIRA, Laerte F. de. Em um porão em São Paulo: o Lira Paulistana e a produção alternativa. São Paulo: 

Annablume, 2002. p. 61. 
341 SOARES, Dirceu. João Zinho, compositor brasileiro. Folha de S.Paulo, 03/11/1979. Ilustrada. p. 24. 
342 Nos referimos, aqui, a uma cena musical “independente” razoavelmente articulada, constituída no Brasil em 

fins da década de 1970 e na década de 1980. Outras iniciativas “independentes” – como o selo Disco Popular, de 

João Gonzaga, filho de Chiquinha Gonzaga, na década de 1920; o Disco de Bolso do Pasquim; o legendário 

“Paêbirú: Caminho da Montanha do Sol”, de Zé Ramalho e Lula Cortês, gravado nos estúdios Rozemblit, em 

1975; os discos de bossa nova do Selo Elenco, de Aluysio de Oliveira; e tantas outras atitudes que fugiam às raias 

do “circuito oficial” – não serão estudadas aqui, pois, embora haja um denominador comum entre essas produções 

e as produções que serão privilegiadas neste trabalho – a saber, o procedimento “independente” –, há de se 

considerar as particularidades da conjuntura que acompanhamos mais de perto: como vimos demonstrando, a 

organização da indústria fonográfica e a consciência social dos artistas do final da década de 1970 e início da 

década 1980, por exemplo, é diferente da organização da indústria fonográfica e da consciência social dos artistas 

dos anos 1920, 1960 e mesmo do início dos anos 1970. FENERICK, José Adriano. Façanhas às próprias custas: 

a produção musical da vanguarda paulista (1979-2000). São Paulo: Annablume, 2007. p. 32; DIAS. Os donos da 

voz, p. 136. 
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exemplo, no teatro, com os grupos mambembes tipo “Asdrúbal Trouxe o Trombone” e “Pod 

Minoga”, ou no setor editorial, com o que se convencionou chamar de “poesia marginal” ou 

“geração mimeógrafo” – também apareciam como alternativas. 

 Outro ponto que explica a expansão dessas práticas no meio musical pode ser 

depreendido de uma entrevista de Antônio Adolfo – cujo disco “Feito em Casa”, de 1977, 

tornou-se um marco para a produção “independente” no país – ao “Folhetim”: 

Todo o papel que a gravadora faz para vários artistas, eu faço para o meu 

trabalho. Eu mesmo lanço e comercializo os meus discos. Produzo a parte 

musical, faço a capa, mando prensar – há fábricas que fazem esse trabalho –, 

mando imprimir e viajo por todo o Brasil, indo pessoalmente vender nas lojas. 

O LP “Feito em casa”, corri todo o Brasil. Ia às lojas e me apresentava como 

o músico Antônio Adolfo, compositor, e dizia que eu mesmo estava lançando 

o meu trabalho. Por já ser um pouco conhecido, eu tive sorte, a maioria das 

lojas importantes compraram o disco.343 

 Conforme Vicente, nessa conjuntura, houve um relativo barateamento dos 

equipamentos de gravação, além do desenvolvimento crescente do aparato técnico de produção, 

o que permitiu a pequenas empresas, e mesmo a alguns artistas, como é o caso do pianista e 

compositor Antônio Adolfo, a interiorização da racionalidade da indústria, desde a produção 

até a comercialização do disco, o que, sem dúvida, fomentou as práticas “independentes”.344  

 Todas as questões desse movimento na esfera da música popular, ainda que tenham 

ribombado por todo o país,345 seriam especialmente acolhidas pela capital que desde muito 

tempo está sintonizada com as “novidades”: São Paulo. Como é sabido, a capital paulista, da 

Semana de 1922 ao Tropicalismo, da Música Nova ao Concretismo, nutre íntima relação com 

a “renovação” cultural brasileira. Com o circuito “independente” não seria diferente: Vânia 

Bastos, Eliete Negreiros, Tetê Espíndola, Arrigo Barnabé e Banda Sabor de Veneno, Itamar 

Assumpção e Banda Isca de Polícia, Passoca, Grupo Rumo, Premeditando o Breque (Premê), 

Língua de Trapo, afora o núcleo de instrumentistas reunidos nos grupos Freelarmônica, 

Medusa, Metalurgia, Pé Ante Pé, Divina Increnca, Grupo Um, Pau Brasil e tantos outros 

“independentes”, compartilhariam os mesmos cenários artísticos de atuação na pauliceia – 

SESC Pompeia, MASP, Museu da Imagem e do Som, Sala Guiomar Novaes na Funarte, Hotel 

Maksoud Plaza e tantas outras faculdades, praças e parques. Na rua Teodoro Sampaio, n.º 1091, 

 
343 O feito em casa em busca de um lugar. Folha de S.Paulo, 28/10/1979. Folhetim. p. 13. 
344 VICENTE. Música e Disco no Brasil, p. 20-45 e 125-129. 
345 Em 1979, Tárik de Souza anunciava, no “Folhetim”, o 1º Encontro da Produção Cultural Alternativa, realizado 

em Curitiba, que reunia núcleos de produtores independentes em Vitória, Brasília, Belo Horizonte, Natal, Porto 

Alegre, Salvador e Rio. SOUZA, Tárik de. Os marginais sobem à tona. Folha de S.Paulo, 03/06/1979. Folhetim. 

p. 13. Além disso, uma série de selos independentes surgiam no Brasil entre os anos de nosso recorte, como o 

Carmo (criado por Egberto Gismonti) e o Kuarup, no Rio de Janeiro; o ACIT/Antídoto Records, no Rio Grande 

do Sul; entre outros. 
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em Pinheiros, a meio caminho da PUC e da USP, o Teatro Lira Paulistana seria um desses 

cenários – talvez um dos mais importantes. O Lira, ou melhor, o Centro de Promoções Artísticas 

Lira Paulistana, embora modesto em matéria de infraestrutura, aglutinou e deu visibilidade aos 

músicos “independentes” de São Paulo.346 Merece destaque, também, a gravadora Som da 

Gente, de Walter Santos e Teresa Souza, à rua Bocaina, n.º 72, em Perdizes, que gravou muitos 

dos grupos de música instrumental supracitados. 

 Devido à conexão direta entre muitos dos “principais” nomes do movimento com a 

cidade de São Paulo, fica fácil entender a criação do “rótulo” Vanguarda Paulista347 para 

congregar esses músicos que, com propostas estéticas mais ou menos próximas (em alguns 

casos, nada próximas), se valiam da retórica da música “independente” e figuravam nos 

cenários artísticos de atuação arrolados anteriormente. Mas, sobre isto, é fundamental dizer que, 

apesar de parte da bibliografia indicar que a imprensa paulista criou tal “rótulo”,348 foram raras 

as vezes em que a “Ilustrada”, entre os anos de nosso recorte, o utilizou. Até há o emprego 

nominativo da expressão, como em agosto de 1983, em reportagem de Isa Cambará sobre Lulu 

Santos: “Da Vanguarda Paulista, Lulu diz que tira o chapéu para Arrigo Barnabé [...]”.349 A 

expressão aparece, também, em duas reportagens de Miguel de Almeida, mas a intenção do 

jornalista é, claramente, a de deslegitimar a alcunha. O interessante é que ambos os trechos se 

referem ao Premê: “[...] aquele bando de gozadores (tem gente que os chama de vanguarda 

paulista...), anda com um projeto audacioso”350; e “preguiçosamente alcunhado de vanguarda 

paulista – eles e mais outro punhado de artistas curiosos –, o Premê pouco gosta de tal 

definição”.351 Por essas e outras (que serão explicitadas em breve), não adotaremos a expressão 

Vanguarda Paulista em nosso trabalho, pois além de imprecisa, ela não reflete o que diz a nossa 

fonte – que utiliza, à larga, o termo “independente(s)”. 

 
346 FENERICK. Façanha às próprias custas, p. 43. 
347 Como bem nos dizem Fenerick e Napolitano, a palavra “vanguarda”, assim como a ideia de “linha evolutiva”, 

não pode ser tomada como algo explicativo, quer dizer, como uma expressão que sugira um “avanço” em nossa 

música popular, que denote uma modernidade positiva por si. Ademais, embora alguns grupos e artistas desse 

contexto se valessem de técnicas da música de vanguarda, boa parte deles trabalhava com materiais poéticos e 

musicais típicos de nosso cancioneiro, como o samba, choro, balada, bolero, pop internacional, rock etc. Por 

último, como discutido no segundo capítulo deste trabalho, é importante lembrar que a indústria fonográfica 

empreendia um radical processo de segmentação do mercado, e a palavra “vanguarda” designava um rótulo que 

pretendia apenas especificar um tipo de produto direcionado a um tipo específico de consumidor. FENERICK, op. 

cit., p. 13; NAPOLITANO. “O Conceito de MPB nos anos 60”, p. 19. 
348 FENERICK, op. cit.; RUIZ “Procura-se mecenas”: Música independente e indústria fonográfica na trajetória 

artística do Grupo Um (1976-1984). 2017. 212 f. Dissertação (Mestrado em História) - FCHS/Unesp, Franca, 

2017. 
349 CAMBARÁ, Isa. O rock polêmico de Lulu Santos. Folha de S.Paulo, 21/08/1983. Ilustrada. p. 63. 
350 ALMEIDA, Miguel. Muitos discos do Lira, uma ótima notícia. Folha de S.Paulo, 27/12/1982. Ilustrada. p. 17. 
351 Idem. Premê, o sucesso com “São Paulo”. Folha de S.Paulo, 08/07/1983. Ilustrada. p. 33. 
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 A rara utilização da expressão não quer dizer que a “Ilustrada” não tenha se detido ao 

movimento desses músicos. Exatamente o contrário: os jornalistas do caderno acompanharam 

de perto as práticas e expectativas dos “independentes”, e, em verdade, a escassez da expressão 

Vanguarda Paulista em suas páginas corrobora tal proximidade, pois, como Fenerick nos 

apresenta, boa parte dos músicos não via o “rótulo” com bons olhos.352 Miguel de Almeida, na 

mesma direção, assegura, também, que “o Premê pouco gosta de tal definição”. Sugerimos que 

os jornalistas pouco mencionavam a expressão, justamente, por uma “afinidade” com as 

angústias dos músicos. 

 Ainda sobre essa proximidade entre a “Ilustrada” e os “independentes”,353 Homero 

Lotito, do grupo de música instrumental Pé Ante Pé, no mesmo 1982, alegaria ao nosso caderno 

de cultura: “A imprensa precisa dar maior divulgação ao nosso trabalho. Salvo a Folha, somos 

obrigados a mendigar e implorar a mera inclusão de nossos shows nos roteiros de concertos e 

shows de música dos jornais”.354 Tratando dos embaraços por que passavam os grupos de 

música instrumental “independente” no que se refere à divulgação de seus trabalhos, Lotito 

destaca o papel que a Folha de S.Paulo cumpria: segundo ele, era um dos poucos periódicos 

que colocava a sua agenda cultural à disposição dos “independentes”. O julgamento favorável 

que Lotito faz do jornal permitirá que, enfim, retornemos ao debate entre jornalistas e músicos 

da cena “independente” que deu largada a esta parte do trabalho. 

 

3.2.1 A “vitrine” 

 Como dissemos, não foram poucas as vezes que a “Ilustrada” abriu as suas páginas para 

os artistas “independentes” dos anos 1980. Mas esse movimento não era algo fortuito. Boa parte 

dos jornalistas do caderno afirmava que os artistas cujas obras partiam da produção 

“independente” lançavam mão de tendências estéticas e musicais “inovadoras” e supostamente 

revitalizadoras do repertório de ideias do cancioneiro de então. O debate de janeiro de 1982 

vinha, portanto, na esteira dessas expectativas em torno da “renovação”, conforme o texto 

introdutório da reportagem em plano de análise admitiria, valendo-se, inclusive, do “rótulo” 

MPB para dignificar os novos trabalhos: “A produção de discos independentes tem crescido 

 
352 FENERICK. Façanhas às próprias custas, p. 3. 
353 Outro indício de tal proximidade está num trecho da entrevista que Lelo Nazário, do Grupo Um, concedeu a 

Ruiz: “[...] os jornalistas iam no show e escreviam sobre [os grupos de música “independente”]. A gente não ficava 

sabendo. Os caras faziam [as matérias] porque gostavam mesmo. Não é porque alguém ia pedir, insistir ou qualquer 

coisa assim”. RUIZ. “Procura-se mecenas”, p. 165. 
354 COELHO, João Marcos. A afirmação dos instrumentistas. Folha de S.Paulo, 14/03/1982. Ilustrada. p. 60. 
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muito ultimamente [...] e é responsável pelo lançamento de alguns dos nomes mais importantes 

da MPB atual”. 

 Ainda nesse sentido, Júlio Medaglia, mediador do referido debate, afirmaria: 

É claro que aconteceram muitos momentos individuais interessantes [...] [nos 

anos 70], mas não chegava a formar blocos, movimentos de música etc. A 

coisa foi mais na base de força individual do que em termos de correntes e de 

ideias, de acontecimentos. Agora os anos 80 estão pintando outra vez como 

uma época boa na música brasileira, e parece que São Paulo está outra vez 

voltando a ser a sede desses acontecimentos, como muitas vezes já o foi [...]. 

Mal comparando, o Lira Paulistana faz um trabalho que é paralelo ao que o 

Teatro Paramount fez no tempo da bossa nova. E o Lira é hoje esta coisa da 

maior importância, que está fazendo este trabalho de underground, que é sair 

de tatu para gaivota. 

 O maestro/jornalista, sintetizando a verve da “Ilustrada”, atribui grande 

responsabilidade aos artistas que se valiam de selos e gravadoras “independentes” (também 

chamadas de indies por parte da literatura) para viabilizar suas obras: a eles caberia a tarefa de 

salvar a MPB da “fossa criativa” que supostamente havia se enfiado. Não era para menos. 

Poucos anos antes do debate, entre 1979 e 1981, os “independentes” alargavam o seu espaço 

de atuação: Arrigo Barnabé, junto de Lourdes Ferreira Porto e Banda Sabor de Veneno, vencia 

o 1º Festival Universitário de Música Popular Brasileira da TV Cultura (1979), com “Diversões 

Eletrônicas”, e gravava o seu lendário álbum – no esquema “independente” – “Clara Crocodilo” 

(1980); Itamar Assumpção e Banda Isca de Polícia divulgavam o seu primeiro trabalho 

(“Beleléu, Leléu, Eu”, Lira Paulistana, 1980); pelo selo “independente” Spalla, o Premeditando 

o Breque lançava um disco homônimo, em 1981; o Grupo Rumo emplacou dois lançamentos 

no mesmo ano (“Rumo” e “Rumo aos antigos”, 1981). Esses trabalhos, além de pulularem nas 

boates, faculdades, teatros e praças da capital paulista, ganhariam algum alento da grande mídia, 

como no programa Mocidade Independente, apresentado por Nélson Motta, no show Vertigem, 

dirigido por Medaglia (ambos na TV Bandeirantes) e, mais tarde, na Fábrica de Som (programa 

da TV Cultura) e na programação da Rádio Excelsior FM (durante os anos em que Maurício 

Kubrusly foi o seu diretor artístico).  

 E o Teatro Lira Paulistana, segundo Medaglia um Teatro Paramount355 dos anos 1980, 

tratava de alçar esses artistas ao cenário principal da música popular brasileira. Os 

administradores do teatro – representados pela figura de Wilson Souto Jr., o “Gordo” – também 

produziriam e lançariam LPs “independentes”, a partir de uma gravadora “da casa”. O êxito 

 
355 Situado na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, em São Paulo, o Teatro Paramount – depois Teatro Record-

Centro –, nos anos 1960, albergou alguns eventos marcantes para a história de nosso cancioneiro, como o programa 

O Fino da Bossa (1965-1967) e o III Festival de Música Popular Brasileira (1967). 
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comercial foi tamanho que, em fins de 1982, o pessoal do Lira se associou a Continental para 

cuidar do Núcleo de Música Popular Brasileira da gravadora nacional, no intuito de privilegiar, 

em tese, os trabalhos dos “independentes”. O contrato, porém, durou menos de um ano – o que 

não deixou de comprovar a relevância que os empreendimentos do Lira adquiriram naquela 

conjuntura.356  

 Nesse quadro, então, o grosso dos jornalistas da “Ilustrada”, tanto os mais antigos 

quanto os recém-integrados ao caderno via Projeto Folha, ao se referirem aos “independentes”, 

declaravam, quase em uníssono, que estávamos diante da “moderna música paulista”,357  que 

os “independentes” compunham “a verdadeira trilha sonora dessa opereta chamada Brasil”358  

e, por último mas não menos importante, que esse grupo de artistas oferecia “à indústria do 

disco o mais essencial dos regalos – um caminho, uma visão do futuro, uma solução para a 

ausência de brilho, invenção, sucesso”.359 

 Mas, além dos “independentes” da canção cantada, havia outros artistas que, às fímbrias 

dos terrenos das grandes gravadoras, despontavam no cenário artístico e apareciam nas páginas 

de nosso caderno: os instrumentistas. Retornando ao debate de 1982, Arrigo Barnabé, marcando 

a sua posição, reclama, entre outras coisas, a presença dos grupos de música instrumental 

“independente” em eventos dessa natureza, e afirma com segurança: “[O Lelo Nazário] fez o 

disco que eu considero talvez o mais importante de todo esse movimento independente, que é 

o Reflexões Sobre a Crise do Desejo, com o Grupo Um”. O trabalho que Arrigo Barnabé 

menciona é o segundo disco do Grupo Um, conjunto de instrumentistas que já havia estreado, 

em 1979, com o LP “Marcha Sobre a Cidade”. Outros grupos de música instrumental 

“independente” também talhavam seus primeiros sulcos no acetato, como o Medusa (“Grupo 

 
356 “[...] oferecendo uma distribuição em nível nacional, a Continental chegou à pedra de toque da produção 

independente de discos. Assim, tal acordo seria vantajoso para os dois lados: para os artistas independentes (que 

careciam de distribuição) e para a gravadora (que visava obter mais status, sobretudo no meio fonográfico, através 

de um acordo com agentes do meio musical) [...]. As perspectivas iniciais desse acordo eram boas, uma vez que 

iria manter a autonomia dos artistas ao mesmo tempo em que garantiria uma melhor distribuição dos produtos, e 

tudo isso através de uma gravadora de capital totalmente nacional. Contudo [...], os procedimentos adotados pelo 

Lira eram incorporados gradualmente, de acordo com as necessidades impostas aos agentes em questão. Desta 

forma, o que parecia a solução de um interminável problema – o da distribuição de discos independentes – acabou 

revelando-se ineficiente para todos os lados [...] o contrato que traria status para a Continental revelou-se não só 

insuficiente do ponto de vista dos artistas mas também mostrou-se demasiadamente caro para a gravadora, que 

teria que desenvolver todo um trabalho diferenciado de marketing e distribuição para adequar seu público ao perfil 

de seus novos artistas”. GHEZZI, Daniela Ribas. De um porão para o mundo: a vanguarda paulista e a produção 

independente de LP's através do selo Lira Paulistana nos anos 80 – um estudo dos campos fonográfico e musical. 

2003. 264 p. Dissertação (Mestrado em Sociologia) – IFCH/Unicamp, Campinas, 2003. p. 162-176 e 207-225. 
357 ALMEIDA, Miguel de. Itamar, salada paulista muito bem servida. Folha de S.Paulo, 01/05/1981. Ilustrada. p. 

29. 
358 MEDAGLIA, Júlio. MPB. Entertainments Limited. Folha de S.Paulo, 03/06/1984. Ilustrada. p. 75. 
359 LANCELLOTTI, Sílvio. Nos selos independentes, as melhores promessas. Folha de S.Paulo, 27/12/1981. 

Ilustrada. p. 43. 
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Medusa”, Som da Gente, 1981) e o Divina Increnca (“A Divina Increnca”, 1980). Alguns anos 

depois, Pau Brasil, Freelarmônica, Pé Ante Pé, Metalurgia etc. engrossariam o movimento. 

 O “protesto” de Arrigo Barnabé encontrava par com a realidade: nas palavras de Ruiz 

sobre a conjuntura, “os artistas atuantes no viés instrumental precisavam enfrentar uma espécie 

de ‘ditadura da canção’, que predominava (e predomina) no mercado nacional”.360 Muitos dos 

instrumentistas que se destacavam no circuito “independente”, apesar de portarem vastos 

currículos – Lelo e Zé Eduardo Nazário, do Grupo Um, integraram a banda de Hermeto 

Paschoal; Nelson Ayres, do Pau Brasil, gravara com Milton Nascimento e Chico Buarque; 

Amilson Godoy, do Medusa, acompanhou Elis Regina em turnês nacionais e internacionais;361 

etc. –, partilharem da retórica “independente” e circularem pelos supracitados locais de 

apresentação, “acabaram, de um modo geral, ficando de fora do núcleo de artistas considerados 

‘principais’ integrantes da vanguarda paulista”.362  

 Temos, por conseguinte, outro motivo que justifica a não utilização da expressão 

Vanguarda Paulista neste trabalho: a memória social sobre essa conjuntura de nossa música 

popular, os eventos artísticos e mesmo alguns trabalhos acadêmicos tendem a colocar os grupos 

de música instrumental em segundo plano, privilegiando os artistas vinculados ao formato 

canção – tais como Arrigo Barnabé, Itamar Assumpção, Premê etc. E nosso propósito, aqui, 

assim como o de Ruiz, não é o de “fazer justiça” a esses artistas da ala instrumental, tampouco 

o de incluí-los no mesmo guarda-chuva da chamada Vanguarda Paulista, e sim demonstrar a 

fragilidade dessas construções engendradas pela indústria fonográfica, cujo intuito, 

fundamentalmente, é o de auxiliar na segmentação do mercado. Destarte, a partir de agora, 

quando tratarmos de “independentes”, estamos nos referindo tanto aos artistas da canção 

cantada quanto aos instrumentistas.   

 Embora a Folha não tenha convidado nenhum dos grupos de música instrumental 

“independente” para o debate de janeiro de 1982, a “Ilustrada”, sobranceira, participou 

ativamente de suas trajetórias, conferindo-lhes, da mesma forma que aos “cantautores”, a 

responsabilidade pela “renovação” de nosso cancioneiro. O papel que um jornalista em 

específico cumpria, nessa direção, merece um pouco mais de atenção. Trata-se de João Marcos 

Coelho, figura que, como dito anteriormente, acompanhava de perto a música instrumental e a 

música clássica, assinando toda a sorte de textos jornalísticos em colunas, seções e páginas da 

 
360 RUIZ. “Procura-se mecenas”, p. 68. 
361 As informações sobre as trajetórias desses artistas foram retiradas do Dicionário Cravo Albin da Música Popular 

Brasileira. Disponível em: http://www.dicionariompb.com.br. Acesso em: 17 nov. 2021. 
362 RUIZ, op. cit., p. 86-87. 

http://www.dicionariompb.com.br/
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“Ilustrada”. Apesar de presente nas fileiras do caderno desde as reformulações empreendidas 

por Claudio Abramo, seus textos passaram a ser publicados com maior periodicidade depois da 

cobertura que fez do II Festival de Jazz de São Paulo, em 1980. Cabe reiterar que, nesse 

momento (pós-greve dos jornalistas de 1979), o Projeto Folha, entre outras coisas, investiria 

sobre as questões informativas da redação e apostaria na pluralidade; por hipótese, sugerimos 

que o jornalista se aproveitou desse processo de segmentação e racionalização da produção de 

conteúdo jornalístico, logrando margem de manobra para escrever seus textos conforme suas 

especialidades. Consoante a isso, em 1981, com a chegada de Caio Túlio Costa à “Ilustrada”, 

apareceria a seção dominical “Música”, locus privilegiado da ação profissional de João Marcos 

Coelho. Mas a sua assiduidade na “Ilustrada” também se deu por outro motivo: o alargamento 

do espaço de atuação dos instrumentistas – incluindo os “independentes” – em fins da década 

de 1970 e início da década de 1980. 

 Um conjunto de fatores, em âmbito nacional e internacional, condicionou uma 

conjuntura bastante específica para a música instrumental. Coelho, em reportagem sobre o 

sucesso do referido festival paulistano de jazz, ao comentar sobre a importância de Miles Davis, 

nos fornece uma pista para examinarmos esse quadro:  

[...] o movimento de liberação [do jazz] surgiu no primeiro ano da década de 

70, com Miles Davis. Sua guinada para a eletrificação detonou a chamada 

‘fusion’ – um caldeirão onde cabe tudo, da percussão centro e latino-

americana à música hindu, de uma orquestra sinfônica ao rock declarado.363 

 O jornalista, ao mencionar o trompetista e compositor norte-americano, certamente 

atenta para a importância que ele e o seu disco, Bitches Brew (Columbia, 1970), tiveram para 

o gênero musical que ficou conhecido como jazz fusion. Em linhas gerais, o jazz fusion, 

desenvolvido nos anos 1960, consiste na aproximação do jazz com o rock (notadamente, a partir 

da eletrificação dos instrumentos); com a “música moderna” (tendências da música erudita 

europeia afeitas à experimentação); com o que se convencionou chamar de world music 

(tradições musicais que fogem às raias do ocidente);364 e com a percussão brasileira.365 Essa 

ampliação das tendências estéticas e musicais do jazz chegava ao Brasil e era incorporada aos 

trabalhos de muitos músicos “independentes”. Os festivais de jazz que ocorreram no eixo Rio 

 
363 COELHO, João Marcos. Teve até jazz, e do bom, no Anhembi. Folha de S.Paulo, 29/04/1980. Ilustrada. p. 29. 
364 GRIFFITHS, Paul. A música moderna: uma história concisa e ilustrada de Debussy a Boulez. Rio de Janeiro: 

Jorge Zahar Ed., 1987; NICOLAU NETTO, Michel. O discurso da diversidade e a world music. São Paulo: 

Annablume/Fapesp, 2014; RUIZ. “Procura-se mecenas”, p. 94-97. 
365 Apesar de subestimada e frequentemente não reconhecida, a percussão brasileira, notadamente a partir dos 

esforços de Airto Moreira – que participou, inclusive, do disco “Bitches Brew” –, teve papel central na constituição 

das linhas percussivas do jazz fusion. GILLETTE, Phillip. Airto Moreira and the Role of Brazilian Percussion in 

Early Jazz Fusion. 2021. 198 f. Tese – William Paterson University of New Jersey (WPUNJ), New Jersey, 2021. 
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de Janeiro-São Paulo, entre 1978 e 1980,366 ao apresentarem o fusion ao público brasileiro, 

intensificaram, ao mesmo tempo, esse processo de incorporação e o interesse social pela música 

instrumental.  

 Outro fator de relevo quando o assunto é a música instrumental no Brasil dos anos 1980 

é a atuação das grandes gravadoras no que diz respeito a lançamentos especialmente dedicados 

ao segmento. João Marcos Coelho também acompanharia esse processo, destacando, em 

dezembro de 1980, o lançamento das alemãs ECM (Edition of Contemporary Music), a partir 

da WEA – que “veio para mostrar o suculento leque da mais instigante música criativa atual” –

, e MPS Records (Musik Produktion Schwarzwald), encampada pela Copacabana. Na esteira 

disso, a Ariola reporia o catálogo da norte-americana MCA (Music Corporation of America) e 

a CBS distribuiria obras primas do jazz. A proliferação de lançamentos dedicados à música 

instrumental certamente partiu das demandas ligadas aos festivais de jazz – por isso, Coelho 

afirmaria, entusiasticamente, que “o jazz e a música instrumental formaram um só rolo 

compressor este ano [de 1980], ao vivo e em disco”.367 

 Também a Polygram, antes de todos esses lançamentos, em 1978, havia iniciado uma 

série de discos de música instrumental. Batizada de MPBC (Música Popular Brasileira 

Contemporânea)368 e idealizada pelo produtor Sérgio de Carvalho, a série gravou 

instrumentistas brasileiros que, apesar de intensa atividade discográfica acompanhando outros 

músicos, nunca tinham registrado seus trabalhos autorais em disco.369 Foram, ao todo, onze 

lançamentos (Djalma Corrêa, Nivaldo Ornelas, Marcos Resende & Index, Luiz Claudio Ramos, 

Túlio Mourão, Stênio Mendes, Aécio Flávio e Quartezanato, Célia Vaz, Robertinho Silva, 

Tavynho Bonfá e Nelson Ayres), entre 1978 e 1981.  

 
366 Foram realizados dois festivais no Anhembi, em São Paulo (I e II Festival Internacional de Jazz de São Paulo, 

em 1978 e 1980, respectivamente). Ambos foram organizados pela Secretaria Municipal de Cultura da cidade em 

parceria com a TV Cultura. O festival do Rio de Janeiro (1º Rio Jazz Monterey Festival) se deu em 1980, no 

Maracanãzinho. “Monstros sagrados” e figuras emergentes do jazz, da música instrumental e da MPB, nacionais 

e internacionais, participaram dos eventos, como o Grupo Um, Azymuth, Airto Moreira e Flora Purim, Weather 

Report, Banda Black Rio, Jorge Ben, Moraes Moreira, Al Jarreau, Hermeto Paschoal, Nivaldo Ornelas, Victor 

Assis Brasil, Pat Metheny, Spyro Gyra, Trio Elétrico de Dodô e Osmar, Peter Tosh, B.B. King, Joe Pass, bateria 

da Mocidade Independente de Padre Miguel etc. A miscelânea de gêneros musicais – alguns avessos ao jazz, diga-

se – chamou a atenção da “Ilustrada”, que discutiu sobre um suposto aproveitamento mercadológico do jazz devido 

ao impacto provocado pelo Festival de São Paulo. COELHO, João Marcos. Quem vai tocar no festival de jazz do 

Rio? Folha de S.Paulo, 14/06/1980. Ilustrada. p. 25; SOARES, Dirceu. Tudo é desculpa para mais um carnaval. 

Folha de S.Paulo, 29/04/1980. Ilustrada. 
367 COELHO, João Marcos. Naná, magia brasileira no jazz. Folha de S.Paulo, 31/12/1980. Ilustrada. p. 27. 
368 É digno de nota, aqui, ressaltar o uso da MPB (em MPBC) para, novamente, emprestar ao empreendimento da 

Polygram o valor simbólico da sigla. 
369 MULLER, Daniel Gustavo Mingotti. Música instrumental e indústria fonográfica no Brasil: a experiência do 

selo som da gente. 2005. 201 f. Dissertação (Mestrado em Música) – IA/Unicamp, Campinas, 2005. p. 49-50. 
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 Reitere-se que esses lançamentos das grandes gravadoras se inseriam no amplo quadro 

da segmentação do mercado levado a termo pela indústria fonográfica. Também devemos 

lembrar que as grandes gravadoras, notadamente as multinacionais, assumiam uma postura um 

tanto quanto hostil nesse contexto, em razão da crise econômica pela qual passava o setor. Nesse 

sentido, é interessante a confissão de Nelson Ayres (à época, pianista do grupo Pau Brasil) sobre 

a série MPBC da Polygram, recolhida por João Marcos Coelho, na “Ilustrada”: 

No disco que gravei dentro da série Música Popular Brasileira Contemporânea 

– uma coleção típica para puxar saco de críticos –, cheguei a pagar de meu 

bolso mais de Cr$200.000,00 de horas de estúdio, pois a Polygram disse que 

estourei injustificadamente as sessenta horas a que tinha direito. Por isso 

prefiro batalhar no espaço alternativo.370 

 Quer dizer, mesmo com os espaços logrados para a consecução dos trabalhos 

instrumentais no “circuito oficial”, os artistas desse segmento não tinham suas expectativas 

correspondidas. Trata-se, ao fim e ao cabo, da longa marginalização enfrentada por essa ala. A 

hegemonia do formato canção, em meio ao contexto de redução e consolidação dos casts, não 

permitia o ascenso dos instrumentistas, ainda que os ventos soprassem a seu favor. De todo 

modo, procedendo ou não, a denúncia de Ayres serve para indicar que o “espaço alternativo”, 

a saber, as relações de produção “independente”, tornavam-se uma opção, se não ideal, ao 

menos crível. 

 Assim, deglutindo o impacto desses eventos (a influência do jazz fusion, os festivais de 

jazz, os empreendimentos das grandes gravadoras no segmento, o crescente interesse social pela 

música instrumental etc.), e constatando a dificuldade de enveredar por uma grande gravadora, 

os instrumentistas passaram a buscar espaços, selos e gravadoras independentes/alternativos 

para dar vazão aos seus trabalhos. O jornalista João Marcos Coelho, fazendo jus às expectativas 

em torno da “renovação” da música popular brasileira, algo caro à “Ilustrada” da década de 

1980, acompanharia o passo a passo desses angustiados músicos, fazendo de suas colunas e 

textos uma “vitrine” para os “independentes”. 

 Como vimos, a “Ilustrada”, de modo geral, a partir das colunas “Discos/Lançamentos”, 

“Toca-discos”, “Disco/crítica”, “Show/Estreia”, “Shows/Críticas” e da seção “Discos”, e 

mesmo via publicidade (anúncios nas páginas “Acontece”, “Acontece na semana” e “Acontece 

no fim-de-semana”), consoante a uma das principais funções do jornalismo cultural, a saber, a 

de priorizar a força mercadológica dos produtos culturais, cumpria, naturalmente, o papel de 

“vitrine” dos músicos “independentes” – lembremos que o documento do Projeto Folha de 1985 

 
370 Depoimento de Nelson Ayres em COELHO, João Marcos. A afirmação dos instrumentistas. Folha de S.Paulo, 

14/03/1982. Ilustrada. p. 60. 
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orientava os jornalistas a tratarem a cultura como um “fato de mercado”. E embora esses artistas 

não tivessem – ao menos num primeiro momento – uma atuação discográfica vinculada às 

grandes gravadoras e ao circuito “oficial” instituído, eles contavam com um cenário profissional 

razoavelmente consolidado e um público fiel371 na capital paulista, o que, sem dúvida, inspirava 

uma cobertura da “Ilustrada”, cuja agenda cultural seguia a lógica do entretenimento. 

 Via “Ilustrada”, portanto, os textos de João Marcos Coelho, além de refletirem esse 

modus operandi do caderno, continham outros elementos, cujas especificidades podem revelar 

tanto os aspectos mais estruturais da indústria fonográfica em sua articulação com outros media 

quanto uma reflexão mais ampla sobre o movimento dos “independentes” (notadamente dos 

instrumentistas “independentes”). Posto isso, analisemos algumas reportagens de Coelho. 

 Em abril de 1983, em tom tempestuoso, o jornalista questionava, ironicamente, o que 

havia falhado no “sofisticado esquema [da indústria fonográfica] que determina modismos e 

fabrica astros e mitos”, tendo em conta que sua máquina publicitária não foi capaz de colocar 

mais de cinco mil pessoas em três apresentações do conjunto Blitz, no Anhembi – segundo 

Coelho, “o grupo mais massificado pelos meios de comunicação e no qual a indústria cultural 

mais investiu nos últimos seis meses”. Da mesma forma, Coelho inquiria sobre um show com 

o conjunto Herva Doce, João Bosco e Oswaldinho, realizado na Praça do Relógio, na USP, 

cujas expectativas de público também não foram correspondidas. Quer dizer, como esses nomes 

vinculados ao “circuito oficial” da indústria fonográfica, que dispõem de ampla cobertura da 

grande mídia, não lograram maiores bilheterias em São Paulo? 

 Diante disso, o jornalista arriscava uma resposta: aquilo que ele designava como 

“máquina do consumo de massa” estaria subestimando “o nível real de densidade do chamado 

movimento de música independente paulista”. Afinal, ainda segundo a figura, até dezembro de 

1982, tal movimento “foi algemado na marginalidade, alijado de quaisquer promoções de 

grande porte, considerado mero varejo, insignificante diante do atacado e da economia de escala 

praticados pela máquina da indústria cultural”. Agora, porém, o cenário seria outro: o 

 
371 Foram vários os eventos dos músicos independentes (a grande maioria encampada pelo Centro de Promoções 

Artísticas Lira Paulistana): Festa na Praça (na praça Benedito Calixto); Som Instrumental (também na praça 

Benedito Calixto); Música na Paulista; Verão MPB I (em Praia Grande); Verão MPB II (em Santos); Música 

Independente (em Campos do Jordão) etc. Além dos projetos realizados no próprio espaço físico do teatro, como 

o Boca No Trombone, Cantoras de Maio, Xô Coruja etc. Sem contar as inúmeras apresentações em festivais de 

música popular brasileira (tanto em certames, como no Festival Universitário da TV Cultura, quanto em festivais 

do tipo “mostra”, como os de Iacanga-SP), em SESCs, projetos da Funarte, bares, boates, faculdades, praças etc. 

Em relação ao público dos “independentes”, ele era basicamente formado por estudantes do campo progressista 

bastante afinados com a contracultura de fins dos anos 1970 e início dos anos de 1980. Ademais, eram jovens 

abertos para novidades e sequiosos por uma renovação criativa, haja vista o – sob vários aspectos – estandardizado 

cenário musical brasileiro do período. FENERICK. Façanhas às próprias custas, p. 47-48. 
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supracitado acordo do Lira Paulistana com a gravadora Continental havia sido consumado; os 

shows realizados em janeiro e fevereiro de 1983 pelo núcleo dos “independentes” foram um 

sucesso de público (“os números referentes a público [...]: Avenida Paulista, 20 mil; Praia 

Grande, 30 mil; Praia do Gonzaga, em Santos, 15 mil”); a TV Cultura, a partir do programa 

“Fábrica de Som”, dava viço ao movimento; e, como “última pitada”, “grupos como o Língua 

de Trapo e o Premê já ultrapassaram a marca das 10 mil cópias vendidas”. Enfim, João Marcos 

Coelho tratava de uma suposta sedimentação das produções “independentes” em São Paulo, 

que triunfavam a despeito de qualquer “ajuda oficial” – ao contrário: o projeto teria nascido 

“longe das benesses oficiais, que fincou estacas fortes na própria comunidade”.372 

 A reportagem evidencia que Coelho, num só gesto, publiciza as produções 

“independentes” – uma vez que essas estariam saindo da marginalidade, dispondo de um amplo 

público consumidor, garantindo espaços na TV etc. – e aponta para uma suposta inépcia da 

“máquina do consumo” capitaneada pelas grandes gravadoras em articulação com outros 

media.  

 Em outra ocasião, o jornalista, insistindo nessa mesma direção, noticiava que a US Top 

(uma multinacional do setor têxtil) recolhia os dividendos de um investimento feito numa série 

de eventos produzidos pelo Lira Paulistana para promover os instrumentistas “independentes” 

– a empresa teria despendido “pouco mais de Cr$700.000,00” para viabilizar shows, entre eles 

o “Música Instrumental na Praça”, no início de 1982. E, novamente fazendo como que um 

marketing para o produto instrumental e “independente”, dizia que “a promoção conjunta Lira 

Paulistana/US Top tem tudo para se expandir, inclusive a nível nacional”, e que ela estaria 

“financiando um momento decisivo para a fixação definitiva da música instrumental como um 

segmento imprescindível e fundamental dentro da MPB”.373  

 Note-se que, em sua crítica musical, Coelho em particular e a “Ilustrada” em geral, 

acompanhavam de perto o circuito “independente” e o dotavam de grande relevância no que se 

refere à renovação de nosso cancioneiro, emprestando aos novos artistas, inclusive, a sigla 

MPB, a fim de melhor qualificá-los diante da hierarquia cultural. Antes de melhor inquirirmos 

sobre esse quadro, porém, é preciso que nos voltemos, brevemente, à relação entre grandes 

gravadoras e a cena “independente”. 

 Numa extensa reportagem da “Ilustrada” sobre a banda de jazz Metalurgia, em 1982, 

Mané Leão, tecladista do conjunto, nos daria uma importante pista sobre tal relação: “é cômodo 

 
372 COELHO, João Marcos. Razões para um fracasso. Folha de S.Paulo, 17/04/1983. Ilustrada. p. 50. 
373 Idem. A nova música instrumental paulista. Folha de S.Paulo, 08/03/1982. Ilustrada. p. 21. 
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que surjam tantos discos independentes, porque assim as gravadoras não têm o trabalho de 

investir nos novos, pegam apenas os que já deram certo nos esquemas alternativos”.374 

 O depoimento, além de retratar o sentimento de exclusão do músico perante a indústria 

fonográfica, traz uma percepção bastante perspicaz, que Dias nos ajuda compreender: a relação 

entre majors e indies, ainda que aparentemente conflituosa, é de complementaridade, e a 

trajetória das últimas, bem como as suas relações de produção, constitui-se a partir da trajetória 

das primeiras.375 Ora, como dissemos, à medida que avançavam as mudanças no processo 

produtivo da indústria fonográfica – racionalização e reestruturação da indústria, relativo 

barateamento dos equipamentos de gravação, concentração do mercado etc. –, as gravadoras e 

selos “independentes” emergiam, ao mesmo tempo, como uma alternativa e o único caminho 

possível para muitos artistas. Portanto, essas gravadoras/selos apareciam, nos anos 1980 – em 

São Paulo: Selo Lira Paulistana, Som da Gente, Spalla, Guidon, Mosh, Abertura etc.; no Rio de 

Janeiro: Sonoviso, Carmo, Kuarup etc. –, em grande medida, por obra dessa conjuntura. É 

importante dizer que não sugerimos nenhum tipo de passividade por parte do público, das 

gravadoras/selos “independentes”, dos produtores e artistas envolvidos no processo, quer dizer, 

não os tomamos como meros coadjuvantes de um roteiro escrito pelos capitalistas do disco. 

Obviamente que suas atuações foram relevantes, melhor dizendo, indispensáveis para 

pensarmos o cenário fonográfico ora privilegiado: sob vários aspectos, a atuação desses sujeitos 

em pequenas empresas fomentou a tensão no panorama cultural que aqui estudamos – um 

pequeno exemplo disso, como vimos, é o caso de Antônio Adolfo, que incorporou a 

racionalidade da indústria e tocou seus próprios trabalhos, cujos frutos renderam-lhe um 

pioneirismo reconhecido por boa parte da historiografia crítica sobre a conjuntura. 

 Mas, apesar do empuxo da cena “independente”, não podemos perder de vista que ela 

funcionava, também, como um laboratório para produtos ainda não interessantes para o 

“circuito oficial” – cuja intenção era prospectar novos mercados, analisar a visibilidade de 

artistas emergentes etc. Ainda segundo Dias, embora as grandes gravadoras ampliassem o seu 

raio de atuação via segmentação do mercado, havia, como sempre houve, no seio do panorama 

fonográfico, uma contradição entre a “farta produtividade e efervescência musicais” e as 

“restritas possibilidades de acesso às condições de produção e difusão”.376 Logo, a referida 

relação de complementaridade se daria quando a indie 

 
374 COELHO, João Marcos. A miscelânea corajosa da Metalurgia. Folha de S.Paulo, 18/07/1982. Ilustrada. p. 48. 
375 DIAS. Os donos da voz, p. 129-134. 
376 Ibidem, p. 129. 
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[...] ao absorver parte do excedente da produção musical não capitalizada pelas 

majors, além de permitir a diminuição da tensão no panorama cultural, 

derivada da busca de oportunidades, acaba por testar produtos, mesmo que 

num espaço restrito, permitindo à major realizar escolhas mais seguras no 

momento em que decide investir em novos nomes.377 

  De acordo com esse ponto de vista, as majors se aproveitariam do penoso trabalho das 

indies para mercantilizar e englobar produtos musicais prontos, porém ainda não explorados,378 

e o privilegiado campo de teste do circuito “independente” permitiria que suas “escolhas” 

fossem feitas com maior segurança. Ademais, nesse crivo, revelava-se, de tempos em tempos, 

uma penca de novos materiais estéticos e musicais revitalizadores da indústria fonográfica. A 

produção das indies, nessa perspectiva, faria como que um marketing para o produto, com o afã 

de sensibilizar as majors e conquistar um espaço na grande mídia.  

 Contudo, embora alguns artistas do circuito “independente” dos anos 1980 tenham 

figurado no “circuito oficial”,379 a maior parte deles, notadamente os instrumentistas, não atraiu 

o interesse da indústria. Obviamente havia a política de consolidação de casts, que freava novas 

contratações. Também havia a crise pela qual passava o setor: produtos de fácil digestão, ao 

contrário de novos experimentos, diminuíam a margem de risco dos capitalistas do disco. Mas, 

conforme dissemos em nosso segundo capítulo, nessa conjuntura, a reavaliação do mercado 

levada a termo pela indústria de discos colocava a juventude como um de seus principais objetos 

de preocupação – ou: um de seus principais “alvos”. E, consoante às nossas fontes, considerável 

parcela do público consumidor da produção “independente” era, justamente, composta por uma 

juventude carente de inovações musicais e, em certo sentido, enfastiada com o cenário artístico 

de então. Ora, falamos então de um grupo de músicos que dispunha de espaços de atuação bem 

definidos, mobilização artística, público jovem e cativo, retorno financeiro razoável, além de 

alguma cobertura da grande imprensa. Por que, então, as grandes empresas fonográficas não se 

interessavam por esse tipo de produção musical? 

 Tal questionamento nos leva de volta à “Ilustrada” e à obstinação de parte de seus 

jornalistas em propagandear – em alguns casos, como no de João Marcos Coelho, aos quatro 

 
377 Ibidem. 
378 As formas pelas quais se concretizam as relações formais entre indies e majors se dão pelo licenciamento 

(nacional ou internacional), pela compra de repertório, de catálogo ou mesmo de todo o selo, ou ainda por contratos 

de distribuição. Ibidem, p. 133. 
379 Premeditando o Breque, Arrigo Barnabé, Passoca e Itamar Assumpção lançaram discos por grandes gravadoras 

– respectivamente, “Grande Coisa” (EMI-Odeon, 1986), “Tubarões Voadores” (Ariola, 1984), “Sonora Garoa” 

(Ariola, 1984) e “Intercontinental! Quem Diria! Era Só o Que Faltava!!!” (Continental, 1988); Oswaldo 

Montenegro e Boca Livre aceitaram rapidamente os convites para integrar os renomados casts da WEA e 

Polygram; Tetê Espíndola, após vencer o Festival dos Festivais (1985) com “Escrito nas Estrelas” (composição de 

Carlos Rennó e Arnaldo Black), gozou de relativo sucesso e gravou um compacto e um disco pela Polygram – 

respectivamente, “Escrito nas Estrelas” (1985) e “Gaiola” (1986). 
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ventos – as práticas e expectativas da produção “independente” de São Paulo, sobretudo a dos 

instrumentistas, ala ainda mais marginalizada. Não apenas por crer que o conteúdo musical 

desses artistas seria capaz de “arejar” a indústria fonográfica e a MPB, a “vitrine” dos 

“independentes” na “Ilustrada” parecia desejar o viço das carreiras desses artistas, ou, nas 

palavras de Medaglia no debate de 1982, fazê-los “sair de tatu para gaivota”. O movimento 

podia ser algo que dizia respeito às convicções pessoais dos jornalistas da “Ilustrada”, no 

entanto, ampliando a escala de nossa observação, é possível identificar como a nova postura da 

editoria, resultante, sob vários aspectos, do Projeto Folha, influiu nessa direção. 

 O objetivo do projeto, como vimos em nosso primeiro capítulo, era engendrar, entre 

outras coisas, um jornalismo “moderno” e “crítico” – premissas delineadas desde os primeiros 

documentos do Conselho Editorial, mas que seriam sistematizadas no texto de 1985 (“Projeto 

Editorial da Folha – 1985-1986”). O “novo” Brasil, o Brasil da suposta “abertura democrática”, 

exigiria, nas palavras das chefias da Folha, um jornalismo atento às “novas” exigências do 

período – portanto, “moderno”. Na esteira disso, houve a “troca da guarda” da “Ilustrada”, que 

consistiu na chegada de uma geração de jovens cujos referenciais jornalísticos, em grande 

medida, encontrariam par com essa preocupação excessiva em perseguir o “moderno”. Por 

essas e outras, definir os novos grandes nomes da música popular brasileira, bem como a nova 

MPB, era um dos aspectos que configurava a operação discursiva desses jornalistas. Não à toa, 

o Manual Geral da Redação demandaria, no verbete “Agilidade”, a qualidade técnico-

jornalística de antecipar e “ressaltar novas tendências políticas, econômicas e culturais”.380 

 Por isso, além de João Marcos Coelho e sua “vitrine” dos “independentes”, jornalistas 

como Miguel de Almeida, Marcos Augusto Gonçalves e Fernando Naporano, suscitavam 

reações um tanto sensacionalistas ao apontar, regularmente, os caminhos para uma suposta 

renovação musical.  

 Na reportagem analisada anteriormente – “Diana e Zé Ramalho na renovação musical”, 

de 15/05/1981 –, por exemplo, Miguel de Almeida explicita a sua verve ao dizer que, 

excetuando Diana Pequeno e Zé Ramalho, os artistas nordestinos dos anos 1980 ainda 

apostavam em “coisas folclóricas” para vender. Noutra ocasião, na reportagem “Chatos e 

fingidos, o que há de pior na MPB”, em julho de 1981, o jornalista condena uma suposta 

permanência de concepções estéticas e ideológicas do nacional-popular nas obras de Fátima 

Guedes, Ivan Lins e Gonzaguinha. Para Almeida, tais concepções, além de ingênuas, estariam 

 
380 Manual Geral da Redação. São Paulo: Folha de S.Paulo, 1984. p. 15 
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sendo adotadas fora de seu tempo.381 Como contraponto, o jornalista apontava as referências a 

“urbanidade” – utilizadas à larga pelos “independentes” da canção cantada (Arrigo Barnabé, 

Itamar Assumpção, Premê etc.) – como indispensáveis para a configuração de uma linguagem 

inovadora na música popular. Retomando a crítica que o jornalista fez do disco “Desta Vida, 

Desta Arte” (Ariola, 1982), de Marina Lima, destacamos o seguinte trecho: 

E onde fica a urbanidade, os filhos da Avenida Paulista e da Avenida Brasil? 

Itamar Assumpção, Língua de Trapo, Premê dizem presente. Luiz Melodia, 

também. Idem, você [Marina] [...]. Estamos no século 20. A discussão – ou 

declaração? – do amor, expressão erótica, a solidão, a própria alegria, certa 

ansiedade – tudo é outra coisa, já. É necessário falar, com outra linguagem, de 

sentimentos envolvidos em profundas mudanças nos últimos anos.382 

 Marcos Augusto Gonçalves, por sua vez, em sua crítica sobre o disco “Fullgás” 

(Polygram, 1984), também de Marina Lima, comenta sobre a dificuldade que grande parte dos 

artistas tinha em se utilizar de dados modernizantes em suas obras, e que a intérprete e 

compositora (à época, chamada apenas de Marina), ao contrário, conseguia lançar um disco 

“cheio de gás, pique, modernidade”.383 Noutra ocasião, em dezembro de 1984, na reportagem 

“Roda, roda, rock brasileiro”, Gonçalves destaca a considerável influência do rock brasileiro 

na produção musical do país e lamenta pela MPB, que estaria, segundo suas palavras, “indo 

para a cucuia”.384 Alguns de seus textos, como vimos, seguiam a mesma linha de Miguel de 

Almeida, no que diz respeito às críticas desferidas contra artistas que supostamente 

conservavam elementos poéticos e musicais da canção engajada dos anos 1960. Nessa direção, 

Gonçalves – que também ocupou o cargo de editor da “Ilustrada” em 1983 e 1984 –, ao 

comentar sobre os trabalhos de Simone e Ivan Lins, dizia sê-los de “uma vertente musical que 

formalmente já não sabe mais o que fazer com a contemporaneidade”.385 Fernando Naporano, 

crítico do caderno, na mesma linha de Marcos Augusto Gonçalves, via na linguagem roqueira 

dos anos 1980 a chave para a renovação de nosso cancioneiro. No que concerne à busca pelo 

“novo”, em certa ocasião, disse que os integrantes da Blitz “oficializaram a new wave 

radical”.386 

 
381 ALMEIDA, Miguel de. Chatos e fingidos, o que há de pior na MPB. Folha de S.Paulo, 18/07/1981. Ilustrada. 

p. 25. 
382 Idem. Passeio pela cidade grande e seus ruídos. Folha de S.Paulo, 11/11/1982. Ilustrada. p. 37. 
383 GONÇALVES, Marcos Augusto. Marina: o nome de um país cheio de gás, pique e modernidade. Folha de 

S.Paulo, 23/08/1984. Ilustrada. p. 25 
384 Idem. Roda, roda rock brasileiro. Folha de S.Paulo, 23/12/1984. Ilustrada. p. 51. 
385 Idem. O ardil do engajamento da MPB. Folha de S.Paulo, 06/12/1984. Ilustrada. p. 39. 
386 NAPORANO, Fernando. Mosaico das boas virtudes, defeituosas e constantes. Folha de S.Paulo, 18/12/1984. 

Ilustrada. p. 35. 
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 Conforme Cruz e Peixoto, a imprensa, em nosso caso, a “Ilustrada”, além de funcionar 

“como vitrine do mundo das mercadorias” e na construção de um consumidor, atuava na 

produção de hegemonia no que dizia respeito à formação da visão do público sobre o momento 

da música popular brasileira.387 Nesse sentido, o discurso da “Ilustrada” caracterizava uma 

estagnação de nosso cancioneiro, e que a situação demandava uma transfusão de talentos e 

tendências poético-musicais consequentes com o “novo” e “moderno” Brasil que supostamente 

emergia. A partir disso, cada jornalista adotaria a sua posição: uns, como Miguel de Almeida, 

fiavam as linguagens musicais afeitas à urbanidade; outros, como João Marcos Coelho, 

apostavam que a revitalização estava nas mãos dos instrumentistas “independentes”; outros 

ainda, como Fernando Naporano, confiavam ao rock o papel de “redentor” de nosso cancioneiro 

etc. Mas, a despeito das diferentes perspectivas, havia um denominador comum entre os 

jornalistas: a necessidade de atingir o público jovem – melhor dizendo, o “novo jovem”. Em 

oposição ao “velho” e à estagnação, pois, estaria diante de nós o “novo” e a “renovação”.  

 O itinerário “novidadeiro”, ademais, por vezes provocava uma supervalorização do 

presente (definições tais como “a melhor música é feita hoje”, “a verdadeira música brasileira 

do atual momento”, “a música que melhor representa a juventude dos anos 1980” etc., eram 

recorrentes) e a negação do passado (como vimos anteriormente). Nem é preciso dizer que, 

amiúde, conjecturas falhavam e definições não condiziam com a realidade.388 Risco assumido 

por quem, o tempo todo, diagnosticava o presente e propunha perspectivas de futuro.  

 No que concerne à exigência pelo jornalismo “crítico”,389 cabe destacar o verbete 

“Media criticism”, do Manual Geral da Redação: “É o gênero de crítica que analisa e opina 

sobre os veículos de comunicação. A Folha estimula a crítica de jornais, revistas, rádio e 

televisão no sentido de aprimorar constantemente a qualidade dos respectivos produtos [...]”.390 

Abusando dessa instrução técnica, os jornalistas da “Ilustrada”, como vimos estudando, 

atacavam os produtos musicais redundantes e de má qualidade que circulavam pelas emissoras 

de rádio e televisão e, nessa direção, sugeriam-lhes linhas de atuação. Tal movimento crítico 

resvalava na própria indústria produtora de discos, haja vista a inarredável articulação desta 

com os outros meios de comunicação, sobretudo em matéria de difusão. 

 
387 CRUZ; PEIXOTO. Na oficina do historiador, p. 259.  
388 A “sedimentação” do movimento de música instrumental “independente” de São Paulo, por exemplo, ao 

contrário do que João Marcos Coelho afirmava, não foi tão definitiva assim: esses grupos nunca conseguiram atuar 

no “circuito oficial”. Alguns deles, inclusive, sequer conseguiram subsistir: o Metalurgia, para ficar apenas num 

exemplo, atuou por apenas dois anos – 1982 e 1983. 
389 Por óbvio, o Projeto Folha exigia análises críticas sobre a conjuntura política, econômica, social etc. No entanto, 

aqui, em conformidade com o escopo de nosso trabalho, privilegiaremos o campo da crítica cultural. 
390 Manual Geral da Redação. São Paulo: Folha de S.Paulo, 1984. p. 59. 
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 Portanto, uma vez mais, notamos a pretensão da “Ilustrada” de ser uma força ativa nos 

movimentos mais gerais do cenário musical e da indústria fonográfica. Os textos jornalísticos 

de João Marcos Coelho sobre os grupos de música instrumental “independente” tentavam, de 

tempos em tempos, sensibilizar as grandes gravadoras (conforme a reportagem que analisamos 

há pouco, sobre um suposto fracasso de público em shows de artistas do “circuito oficial”) e 

empresas (como na reportagem sobre os dividendos recolhidos pela US Top), no intuito de 

conseguir o amparo necessário para esses artistas. Isso está, em alguma medida, em consonância 

com as proposições de Dias sobre a produção indie funcionar como que um marketing para os 

produtos “independentes”.391 Nesse passo, sugerimos que não só a produção propriamente dita, 

mas todo o circuito “independente”, incluindo a sua presença constante em textos jornalísticos 

da “Ilustrada”, funcionava como um marketing para tais produtos, cujo fim era sensibilizar as 

grandes gravadoras. Ciente do contumaz processo de segmentação tocado pela indústria,392 e 

em consonância com os intentos “modernizantes” do Projeto Folha e do Manual Geral da 

Redação, Coelho apostava numa eventual mercantilização do filão “independente” – assim a 

“Ilustrada” se colocava na relação entre indies e majors.  

 Com o fim de ratificar essa hipótese, merece salientar-se a conduta de João Marcos 

Coelho diante de algumas conquistas mercadológicas e profissionais do movimento 

“independente”. Em março de 1982, por exemplo, depois de Lelo Nazário veicular um anúncio 

na primeira página do caderno, que basicamente buscava condições para financiar um projeto 

do Grupo Um,393 o jornalista, três meses depois, anunciava que o conjunto, anos a fio “sem 

chances de expor o seu trabalho”, começava a “se apresentar com frequência mais desejável na 

cidade”. Além disso, divulgava uma nova empreitada do grupo, que consistia em viajar por 

todo o Brasil e gravar um LP. Sem perder a oportunidade de destacar o papel da “Ilustrada”, 

Coelho enfatizava que tal empreitada só se tornou possível “a partir de um gesto audacioso: um 

 
391 DIAS. Os donos da voz, p. 138. 
392 Muitos textos atestam que os jornalistas do caderno estavam cientes do processo de segmentação empreendido 

pelas gravadoras nos anos 1980. Miguel de Almeida, por exemplo, em dezembro de 1983, diria: “A descoberta – 

e o sucesso – da faixa infantil é o grande marco de 83. E também outro aprendizado: a indústria não pode se ater 

a um único modismo – mas a vários. Agora é o rock e certas cantoras. Amanhã serão outras pessoas. Nada 

melancólico. Afinal, tudo é indústria, produto”. ALMEIDA, Miguel de. Mercado. Folha de S.Paulo, 31/12/1983. 

Ilustrada. p. 28. João Marcos Coelho, em outra ocasião, comenta sobre a Discovisão 83 e as investidas das grandes 

gravadoras sobre o “brega”, rock, música clássica, jazz etc. COELHO, João Marcos. Uma estratégia muito bem 

calçada em números. Folha de S.Paulo, 26/06/1983. Ilustrada. p. 70. 
393 O anúncio dizia: “Procura-se Mecenas. Músicos de reconhecido nível artístico e vasto currículo profissional 

procuram mecenas para financiar seu novo projeto. Tratar com Lelo Nazário, Tel: (011) 571-8541; Rodolfo 

Stroeter, Tel: (011) 65-5305”. PROCURA-SE Mecenas. Folha de S.Paulo, 12/03/1982. Ilustrada. p. 33. 
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pequeno anúncio procurando mecenas nesta Ilustrada. Os financistas apareceram e, no 

momento, Lelo e Rodolfo fazem os retoques finais do projeto”.394  

 Noutra ocasião, em novembro de 1982, em extensa reportagem sobre a referida 

associação entre Lira Paulistana e Continental, o jornalista, em tom entusiástico, afirmava que, 

uma vez viabilizada, a aliança ocorreria “para satisfação de todos aqueles que participam, de 

um ou de outro modo, do movimento da música independente em São Paulo”.395 É perceptível 

que Coelho, direta ou indiretamente, se coloca (ou, coloca a “Ilustrada”), ao mesmo tempo, 

como um dos satisfeitos e um dos que participaram desses triunfos dos “independentes”. Sua 

“vitrine”, dessa forma, anunciava os produtos; tentava convencer o “circuito oficial” a 

mercantilizá-los; e, por fim, expunha as suas vantagens e demonstrava os seus êxitos 

profissionais e comerciais. 

 Ainda sobre os textos jornalísticos de Coelho, cabe mencionar a obstinação do jornalista 

em rotular o movimento dos instrumentistas “independentes”. Por reiteradas vezes o jornalista 

arriscava: “MIP” (“Música Instrumental Popular”);396 “música instrumental popular 

brasileira”;397 “nova MPB instrumental”398 etc.; isso denota duas coisas. Primeiro que havia, 

entre os “instrumentistas” do segmento, aquilo que Ruiz chama de “intenção de brasilidade”.399 

Em busca da demarcação de um espaço para o segmento instrumental perante o jazz mundial 

(sobretudo o norte-americano), os músicos se armavam de argumentos retóricos e elementos 

poético-musicais reconhecidamente nacionais. Trata-se de uma paradoxal situação assumida 

por esses músicos: ao passo que se aproximavam, inerentemente, dos procedimentos musicais 

jazzísticos, assumiam, sob vários aspectos, um distanciamento em relação a estes, no intuito de 

consolidar uma via mercadológica autônoma. Com o esvaziamento da bossa nova e o 

desinteresse do mercado fonográfico pelo segmento, os instrumentistas afeitos ao jazz 

buscavam a sua afirmação, e a adoção de um “rótulo” talvez os ajudasse nesse itinerário. Logo, 

a categorização feita por Coelho (nesse caso, nos referimos especialmente à expressão “música 

instrumental popular brasileira”) indica, ao mesmo tempo, a “intenção de brasilidade” almejada 

pelos músicos – que a “Ilustrada” tratava de reverberar – e a perspectiva, do próprio jornalista, 

de tornar a mercadoria mais atrativa do ponto de vista comercial. Em segundo lugar, quando o 

jornalista lança mão da expressão “nova MPB instrumental”, notamos, uma vez mais, a “dança 

 
394 COELHO, João Marcos. Grupo Um e Rumo fazem shows hoje. Folha de S.Paulo, 02/06/1982. Ilustrada. p. 36. 
395 Idem. Lira Paulistana, o novo sócio da Continental. Folha de S.Paulo, 28/11/1982. Ilustrada. p. 62. 
396 Idem. A nova música instrumental paulista. Folha de S.Paulo, 08/03/1982. Ilustrada. p. 21. 
397 Idem. A miscelânea corajosa da Metalurgia. Folha de S.Paulo, 18/07/1982. Ilustrada. p. 48. 
398 Idem. Mestres americanos e a nova MPB instrumental. Folha de S.Paulo, 27/04/1980. Ilustrada. p. 45. 
399 RUIZ. “A vanguarda paulista instrumental”, p. 12. 
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dos sentidos” por que passava a sigla MPB nessa conjuntura. Assim como ocorria com o rock 

nacional e com a música infantil, o jornalista abrigava sob o guarda-chuva do rótulo MPB os 

instrumentistas “independentes”, no intuito de dignificar a “nova” mercadoria musical, 

dotando-a do valor simbólico que a sigla carregava. Acresça-se, ademais, o adjetivo “nova”: 

outro indício da supracitada verve “novidadeira” do caderno. Daí temos mais uma contribuição 

do jornalista no que concerne à batalha dos “independentes” por mais espaço na grande mídia. 

 Por último, é fundamental assinalar o verbete “Mandato do leitor” do Manual Geral da 

Redação: 

Nas sociedades de mercado cada leitor delega, ao jornal que assina ou adquire 

nas bancas, a tarefa de investigar os fatos, recolher material jornalístico, editá-

lo e publicá-lo. Se o jornal não corresponde às suas exigências o leitor 

suspende esse mandato, rompendo o contrato de assinatura ou interrompendo 

a aquisição habitual nas bancas. A força de um jornal repousa na solidez e na 

quantidade dos mandatos que lhe são delegados.400 

 A projeção nacional da Folha de S.Paulo não excluía o fato de o jornal ser consumido, 

em larga medida, pelos jovens paulistanos: a eles, portanto, o jornalismo cultural do caderno 

também deveria atender, não apenas em sua agenda cultural e seção de serviços, mas nas 

reportagens, críticas, catálogos de lançamentos etc. E, como vimos, esse grupo etário constituía 

a principal fração de espectadores e consumidores do produto musical “independente”. Sem 

fazer tábula rasa de outros interesses que influíam no caderno (como os das agências de 

publicidade, dos movimentos mais gerais da indústria fonográfica, das reformas ideológicas e 

editoriais da Folha etc.), certamente que o “mandato do leitor” tinha peso, afinal, apartada do 

lazer e do consumo cultural de boa parte de seu público, a “Ilustrada” não teria razão de ser – 

“o campo jornalístico está permanentemente sujeito à prova dos vereditos do mercado, através 

da sanção, direta, da clientela, ou indireta, do índice de audiência”.401 Numa só palavra: dar 

destaque aos “independentes” de São Paulo era uma tarefa incontornável. 

 Como vimos, a confluência de vários fatores – a demanda do público, as linhas editoriais 

impostas pelo Projeto Folha, a pujança do movimento “independente”, a atuação da indústria 

fonográfica etc. – fez da “Ilustrada” um espaço privilegiado para a investigação das condições 

e consequências do movimento “independente” de São Paulo.  Nessa direção, suas páginas 

serviriam, também, como uma “tribuna” para importantes figuras do segmento. 

 

3.2.2 A “tribuna”  

 
400 Manual Geral da Redação. São Paulo: Folha de S.Paulo, 1984. p. 58. 
401 BORDIEU, Pierre. Sobre a televisão. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1997. p. 106. 
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 Quando dizemos que a “Ilustrada” fazia valer a postura “crítica” imposta pelo Projeto 

Folha, não nos referimos somente às críticas culturais de produções artísticas, bastante comuns 

em colunas e textos do caderno, mas também à crítica em sua acepção mais ampla, quer dizer, 

a investigação sistemática das condições e consequências de um processo ou de um fenômeno. 

Nesse sentido, a respeito do movimento “independente” de São Paulo, o caderno transformaria 

as suas páginas numa “tribuna” de debates, aprofundando as dificuldades econômicas e 

produtivas por que passavam esses grupos; propondo possibilidades e soluções de gestão para 

suas carreiras; e estimulando discussões sobre seus trabalhos. Ao firmar a “tribuna”, a nova 

editoria de cultura do jornal, sob o auspício do Projeto Folha, impunha as suas próprias 

convicções (ou linhas editoriais), com o propósito de influir nos rumos da cena “independente” 

e da indústria fonográfica.  

 Uma das discussões que mais permeou essa “tribuna” encerrava a seguinte questão: os 

“independentes” deveriam rejeitar completamente o “circuito oficial”, ou, se pretendessem 

estabilidade financeira e a penetração de seus trabalhos entre um público mais amplo, teriam 

que se valer dos meios técnicos, organizacionais e de divulgação do mercado fonográfico 

instituído? O questionamento era premente, uma vez que as gravadoras “independentes” não 

conseguiam oferecer aos seus artistas condições de produção, distribuição e difusão tais quais 

as das grandes gravadoras. No que diz respeito às duas últimas etapas – distribuição e difusão 

–, os fabricantes de discos “independentes”, diferentemente dos capitalistas vinculados ao 

“circuito oficial”, não podiam, por exemplo, conceder aos lojistas descontos especiais, índices 

vantajosos de devolução de LPs, tampouco pagar propina a um disc-jóquei de rádio ou 

programador de TV para que determinada música fosse incluída em sua programação – cabe 

lembrar que parte das gravadoras nacionais de grande e médio portes, como constatamos a partir 

das declarações de  Piovezani e Lebemdiger, eram afligidas pelas mesmas questões; muitos 

desses privilégios eram reservados somente às multinacionais. Diante dessa articulação – por 

vezes não muito lícita – entre grandes gravadoras, rádio, TV e demais mídias, restava aos 

“independentes”, uma vez mais, o trabalho artesanal: “venda de discos em shows, distribuição 

de mão em mão, tentativas de levar seus trabalhos para as lojas de discos pessoalmente, vendas 

pelo reembolso postal”.402 A distribuição e a difusão do material musical eram, sem dúvida, o 

maior empecilho da produção “independente”. Logo, a supracitada questão ganharia ainda mais 

força: os “independentes” deveriam ou não acatar ao “circuito oficial”?  

 
402 FENERICK. Façanhas às próprias custas, p. 42. 
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 O impasse acabava por engendrar indagações acerca das dificuldades de se precisar o 

próprio termo “independente”. Quer dizer, o artista que se sujeitasse aos esquemas comerciais 

da indústria fonográfica deixaria de ser “independente”? Ou, o que seria, afinal, um músico 

“independente”? Isso nos remete, novamente, ao debate de 1982, mais precisamente à 

declaração de Geraldo Leite: 

Me parece que o pessoal que se chama de independente, que eu chamo de 

independente de gravadoras, procura a autonomia, procura a liberdade de 

criação, embora essa não seja uma procura só dos independentes. Esta é uma 

autonomia que o independente hoje tem e me parece que essa é uma das 

questões que talvez tenham que ser mais discutidas hoje. Pois ela não implica 

necessariamente arrojo, criatividade [...]. Existem discos que você vai avaliar 

e descobre que a proposta que ele está trazendo ou poderia estar sendo 

encaminhada por uma gravadora normal ou não está trazendo nenhuma grande 

inovação. Isso dificulta os critérios da ideia de independente [...]. O 

independente não implica um critério estético. Independentes são uma série 

de pessoas que partem para ser independentes de gravadoras [...].403 

 O membro do Grupo Rumo, dando corda ao debate, relativiza o termo “independente” 

ao afirmar que o fato de se gravar um disco fora de uma grande gravadora não implica 

necessariamente numa posição estética mais radical. Inclusive, ainda segundo a figura, faltava 

ousadia a parte dos artistas “independentes”, que, mesmo dispondo de um sistema com maior 

“liberdade de criação”, produz trabalhos que poderiam ser encaminhados “por uma gravadora 

normal”, noutras palavras, ele quer nos dizer que alguns desses trabalhos eram redundantes e 

convencionais; em sua opinião, a “independência” limitava-se apenas ao aspecto econômico. 

 Na mesma direção, em outra ocasião, Hélio Ziskind, também do Grupo Rumo, afirmaria 

à “Ilustrada”: “[...] o termo independente acabou sendo utilizado para identificar um certo tipo 

de trabalho musical. O aparecimento de discos independentes que continham dados musicais 

novos gerou uma certa confusão entre independência e novidade”.404 Perceba-se que o 

argumento de Ziskind entra em rota de colisão com o afã “novidadeiro” de parte dos novos 

jornalistas da “Ilustrada”, cujos textos jornalísticos, como vimos, insistiam em conferir aspectos 

inovadores às obras dos “independentes”. O posicionamento dos representantes do Grupo 

Rumo, longe de querer se contrapor à “Ilustrada” ou coisa que o valha, pretendia chamar a 

atenção para a situação econômica e produtiva por que passavam os artistas do segmento, sem 

que houvesse uma mistificação de suas carreiras marginais. Conforme dito anteriormente, ser 

“independente” era, muitas vezes, a única maneira que um artista encontrava para viabilizar o 

seu trabalho. Não se tratava, portanto, de um grupo de “guerrilheiros” da canção, mas sim de 

 
403 Muitas visões sobre a música independente. Folha de S.Paulo, 31/01/1982. Ilustrada. p. 50. 
404 ZISKIND, Hélio. O disco independente. Folha de S.Paulo, 14/03/1982. Ilustrada. p. 60. 
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trabalhadores submetidos ao hostil arranjo da produção material do capitalismo monopolista – 

ou, ao hostil processo de racionalização e reestruturação da indústria do disco.  

 No entanto, a “tribuna” de nosso caderno de cultura também repercutia outras visões 

sobre a produção “independente”. O compositor e saxofonista Lívio Tragtenberg, por exemplo, 

entendia que analisar a produção “independente” apenas em seu aspecto econômico era um 

“despreparo ideológico”, e que tal produção “tem um enorme sentido de existência, enquanto 

geradora de liberdade criativa”.405 Lelo Nazário, do Grupo Um, por sua vez, dizia ser a 

produção “independente” aquela que parte de “uma nova ordem de valores que contrariam 

visceralmente os valores comerciais do sistema”.406 

 A heterogeneidade de interpretações reproduzidas no caderno apresentava-se de modo 

intencional, pois era justamente sobre as imprecisões e deslizes do termo “independente” que a 

“Ilustrada” erigia a sua “tribuna”. Lembremos que um dos pontos fulcrais do Projeto Folha era, 

também, o da “pluralidade”, cuja definição teria um espaço reservado no Manual Geral da 

Redação: 

Numa sociedade complexa como é a brasileira cada coisa é objeto de 

interpretações divergentes, não raro antagônicas. A Folha se propõe a refletir 

essa pluralidade de pontos de vista e assegurar o acesso do leitor ao espectro 

ideológico da sociedade em que vive. Essa preocupação deve permear a 

elaboração de pautas, a realização de debates, a solicitação de artigos, a 

execução de reportagens e a própria edição. A Folha não vê demérito em 

constituir um “balaio de gatos”.407 

 Reproduzir “interpretações divergentes” e “antagônicas” não quer dizer, porém, que o 

caderno deixaria de priorizar a posição editorial demarcada pelo Projeto Folha. Nesse caso, 

embora a “Ilustrada” trouxesse diferentes visões sobre os artistas “independentes”, a trilha que 

obstinava qualificá-los como responsáveis pela inovação de nosso cancioneiro, como vimos 

anteriormente, era mormente seguida.  

  A intencionalidade do projeto editorial pode ser notada, da mesma forma, no seguinte 

comentário de Matinas Suzuki Jr., recolhido do debate de 1982: 

O que tem de ser dado de barato nesta discussão é que o mercado é realmente 

dominante. Não há como fugir a esta questão. Não é só a música, qualquer 

manifestação artística hoje tem que ser veiculada dentro do mercado. A 

questão que nos resta, então, é saber qual a estratégia ou a opção que você 

escolhe para se confrontar ou não com o mercado. Eu também penso que não 

é porque se está dentro da Globo que não se vai fazer nada. Então o mercado 

é o pressuposto desta discussão, não a finalidade.408 

 
405 TRAGTENBERG, Lívio. Independência ou morte (?!). Folha de S.Paulo, 26/06/83. Ilustrada. p. 70. 
406 NAZÁRIO, Lelo. A mistificação dos discos independentes. Folha de S.Paulo, 21/03/82. Ilustrada. p. 58. 
407 Manual Geral da Redação. São Paulo: Folha de S.Paulo, 1984. p. 66-67. 
408 Muitas visões sobre a música independente. Folha de S.Paulo, 31/01/1982. Ilustrada. p. 50. 
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 Reitere-se que Suzuki Jr., a essa altura, era subeditor da “Ilustrada”, portanto as suas 

opiniões, além de refletirem convicções pessoais, expressam também a mudança de cenário 

pela qual passava o jornal em geral e o seu caderno de cultura em particular. Como vimos, 

Otávio Frias Filho, quando de sua chegada à chefia da redação da Folha de S.Paulo, apresentava 

uma percepção sobre a nova postura do jornalismo cultural dos anos 1980: para ele, essa nova 

geração de jornalistas via a “cultura industrial” como um fato, e não como uma catástrofe. Tal 

percepção, como efeito, traduzir-se-ia em orientação editorial, conforme pudemos constatar no 

documento “Projeto Editorial da Folha – 1985-1986”, de julho de 1985, que descia a minúcias 

de descrever o papel de cada editoria e, nessa direção, afirmava que as culturas “ditas nacionais” 

se confundiam sob a influência da “produção industrial internacional”. Em vista disso, mais 

adiante, o documento impunha que a “Ilustrada” tratasse a cultura como um “fato de mercado” 

– algo que Matinas Suzuki Jr., figura de proa de todo esse processo, assinaria embaixo.  

 A despeito da vaguidão dessas orientações editoriais, é possível depreender que, no 

tocante à esfera da música popular, o Projeto Folha intentava que seus jornalistas 

compreendessem a mudança nas estruturas do mercado fonográfico, a chegada das 

multinacionais do disco ao Brasil, a utilização do componente pop-rock por parte dos artistas, 

as campanhas publicitárias, a circulação dos músicos pelos meios de comunicação de massa, 

entre outras coisas, como fatos consumados. Esse movimento tinha o objetivo suplementar de 

combater visões mais estreitas do jornalismo cultural, como as que denunciavam um suposto 

processo de pasteurização de toda e qualquer canção da MPB que circulasse pelo “mercado” 

ou que se valesse de materiais típicos do pop e do rock internacional – lembremos que no 

documento de 1981, “A Folha e alguns passos que é preciso dar”, o projeto editorial dizia ser 

imperiosa a tarefa de combater o que chamou de “tradições paroquiais” da imprensa tradicional.  

 Não à toa, à medida que o Projeto Folha avançava, assistíamos à rarefação de textos 

jornalísticos sobre música popular assinados por Dirceu Soares e Sílvio Lancellotti – figuras 

que, em certo sentido, ainda tinham uma postura “combatente” e faziam de seus textos armas 

de denúncia contra a indústria cultural.409 Isso não quer dizer, obviamente, que os jornalistas 

remanescentes abririam mão da agressividade editorial e das críticas à indústria fonográfica e 

às ingerências das multinacionais do som sobre a produção musical brasileira. Apenas 

desejamos reiterar, sob mais um ângulo, que a ala jovem que aportava no caderno como 

resultado do Projeto Folha, junto de uma nova intervenção crítica, triunfava em suas páginas.  

 
409 Como dito anteriormente, Dirceu Soares perdia espaço no caderno de um modo geral. E Lancellotti, por sua 

vez, passou a assinar colunas sobre gastronomia – colunas “Mesa” e “Restaurante”. 
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 Suzuki Jr., no excerto acima, manifestando, justamente, essa nova intervenção crítica, 

comentava sobre a atuação dos “independentes” no “circuito oficial” – ou, sobre a tão polêmica 

atuação desses músicos no mercado fonográfico instituído. Ao dizer que o mercado “é o 

pressuposto” da discussão, o jornalista apontava, ao mesmo tempo, para uma compreensão mais 

ampla do mercado de bens culturais e para um inarredável caminho que os “independentes”, 

caso desejassem sobreviver, teriam que percorrer. A figura, complementando o raciocínio, 

afirmava que “o próprio ato de compor”, “a criação mais individual”, “na memória pessoal”, 

“em algum nível inconsciente”, a “formação musical” dos artistas é feita “através de discos, de 

rádios, portanto feita pelo mercado”.410 Em relação aos “independentes” atuarem no “sistema” 

(para utilizar uma expressão da época), Suzuki Jr. parecia sugerir que as percepções negativas 

sobre o mercado retratavam uma certa inocência – “não há como fugir a esta questão” –, e que 

o “circuito oficial” deveria, sim, ser utilizado por esses artistas, desde que se fosse adotada uma 

“estratégia”. Itamar Assumpção, no debate de 1982, parecia concordar com a proposição do 

jornalista: “Não sei por que raios a gente tem que ser maldito, tem que ser escondido. Eu estou 

tentando ampliar esse espaço”.411 

 Pretender-se eternamente marginal, de fato, não era algo que agradava a boa parte dos 

“independentes”. Guardadas as devidas particularidades, aqueles que ficaram conhecidos como 

“malditos” da MPB, a exemplo de Jorge Mautner, Tom Zé, Sérgio Sampaio etc., foram alijados 

pelas grandes gravadoras durante boa parte de suas carreiras, e dessa maneira impedidos de dar 

vazão aos seus trabalhos do modo que desejavam. Excluídos do star system, alguns dos 

“malditos” e “independentes” queriam se livrar de tais rótulos. Quanto à “estratégia” para tal, 

Suzuki Jr. parecia recomendar que os “independentes” usassem o “mercado” apenas como um 

instrumento para a veiculação de suas obras. Como vimos, os artistas dos anos 1980, 

“independentes” ou não, tinham que lidar com um mercado crescentemente racionalizado, cujas 

ingerências sobre as suas carreiras podiam ser danosas. Daí a pedra de toque da discussão: se 

confrontar com o “mercado” sem ser guiado por suas vicissitudes. 

 Outros artistas, no entanto, a exemplo do cearense Alcides Neves e do baiano Elomar, 

pelo apreço à suposta liberdade de criação e/ou pela recusa resoluta ao “sistema”, não queriam 

assumir compromisso com nenhuma gravadora. O primeiro, em entrevista à “Ilustrada”, quando 

perguntado se aceitaria alguma gravadora encampando a sua produção, respondeu com uma 

negativa enérgica, afirmando que está “gostando da experiência [de se gravar no esquema 

 
410 Muitas visões sobre a música independente. Folha de S.Paulo, 31/01/1982. Ilustrada. p. 50. 
411 Ibidem. 



166 

 

“independente”]. É fascinante”.412 O segundo – cujo disco “Nas Quadradas das Águas 

Perdidas”, de 1979, foi gravado no estúdio da Universidade da Bahia, via produção 

“independente” –, por sua vez, em entrevista a Dirceu Soares, declarava a rejeição ao exigente 

esquema de produção das grandes gravadoras, pois “jamais se obrigaria a fazer um LP por ano, 

como rezam os contratos normais das gravadoras [...]. O artista deve fazer seus registros 

fonográficos quando tiver algo a mostrar”.413 

 Em novembro de 1982, João Marcos Coelho, embora tratando mais especificamente dos 

instrumentistas “independentes”, emite um sinal de alerta a esses músicos supostamente 

resistentes ao “circuito oficial”: 

Músicos desse tipo costumeiramente são chamados de revolucionários – mas, 

infelizmente, esgotam-se esterilmente nesta obsessiva e teimosa recusa de 

serem recuperados pelo sistema. Antes de mais nada, e ao contrário do que 

pensam alguns, recusar-se à recuperação não constitui um projeto, político ou 

artístico. É apenas um arroubo infantil de músicos que acreditam na criação 

como uma atividade puramente individual [...]. Mas eles não são tão 

revolucionários ou marginais como desejariam [...]. Não se sobrevive de 

retórica, sabe-se.414 

 Além de criticar a retórica “revolucionária” e antissistema de alguns dos músicos 

“independentes”, Coelho afirma que a criação artística não era uma “atividade puramente 

individual”. Isso nos remete à afirmação de Suzuki Jr., sobre o “mercado”, ainda que de modo 

inconsciente, permear a criatividade dos músicos.  

 Mas, afora as trajetórias individuais dos artistas “independentes”, a sua reportagem trata, 

também, dos selos Lira Paulistana e Som da Gente, dois dos principais polos aglutinadores do 

movimento em questão. O argumento do jornalista consiste em avaliar as propostas e sugerir 

caminhos para os selos, haja vista as dificuldades todas que empresas de médio e pequeno portes 

enfrentavam na conjuntura em plano de análise. No que nos interessa por ora, Coelho aponta 

que o Lira Paulistana e a Som da Gente apenas conseguiam sobreviver por conta de um “mix” 

que faziam entre “discursos musicais plenamente recuperáveis” e “produções mais 

elaboradas”,415 noutras palavras, ambos os selos admitiam canções cantadas (supostamente 

mais comerciais, portanto, mais “recuperáveis”) e instrumentais (com sonoridades baseadas no 

 
412 Apenas talento e dinheiro. Folha de S.Paulo, 10/05/1980. Ilustrada. p. 23. 
413 SOARES, Dirceu. Elomar, o caatingueiro que grava discos independentes. Folha de S.Paulo, 01/02/1980. 

Ilustrada. p. 33. 
414 COELHO, João Marcos. Produções independentes e quixotismo. Folha de S.Paulo, 08/11/1982. Ilustrada. p. 

25. 
415 Ibidem. 
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experimentalismo, supostamente menos comerciais), a fim de não enveredar unicamente por 

um caminho. 

 À vista disso, é importante dizer que – ou, nas palavras de Suzuki Jr., “o que tem de ser 

dado de barato” –, tanto o Lira Paulistana quanto a Som da Gente, eram empresas tipicamente 

capitalistas, portanto inseridas nas relações comerciais do mercado musical. Em outras 

palavras, seus objetivos eram, ao fim e ao cabo, dar lucros aos seus proprietários, caso contrário 

acabariam em bancarrota. Logo, os artistas “independentes”, embora se imaginassem livres das 

amarras do “mercado” ou do “sistema”, ao assumirem compromisso com tais empresas, quer 

seja em shows, quer seja em gravação de discos, estavam, inevitavelmente, envolvidos nas 

relações de produção capitalistas. A Som da Gente e o Lira Paulistana, por serem pequenas 

empresas, evidentemente, eram prejudicadas, sob vários aspectos, pelas associações 

monopolistas e pelo imperialismo estrangeiro, mas não deixavam de ser empresas inseridas em 

uma economia capitalista. Nessa perspectiva, os artistas “independentes” vinculados a essas 

empresas participavam do “mercado” – “mercado” que reproduzia, microscopicamente, a 

mesma infraestrutura comercial e produtiva da grande indústria e, muitas vezes, como vimos, 

servia como campo de teste para esta. 

 No que diz respeito à “Ilustrada”, aqui e ali, tanto na intervenção de Suzuki Jr. no debate 

de 1982 quanto na reportagem de João Marcos Coelho, reponta o papel de agente mobilizador 

da cena “independente” que o caderno intentava assumir. Nesse quadro, seus jornalistas 

sugeriam caminhos e propunham possibilidades e estratégias para o grupo de “independentes”, 

ao mesmo tempo, lograr a ocupação de setores do mercado e encontrar um equilíbrio entre a 

concessão às lógicas mercantilistas e a fidelidade à sua liberdade criadora. Segundo o discurso 

da “Ilustrada”, os meios técnicos e de divulgação modernos da indústria fonográfica eram um 

pressuposto para a produção musical, por isso os “independentes” teriam que tomá-los como 

um instrumento, como uma via neutra para a veiculação de suas obras. Caso contrário, isto é, 

caso renunciassem a esses meios, fracassariam no médio prazo. 

 Parte dos “independentes” (sobretudo aqueles que desejavam a penetração de seu 

trabalho entre um público mais amplo), então, ficava diante do seguinte paradoxo: rejeitar os 

meios técnicos, organizacionais e de divulgação do mercado e, no entanto, depender deles para 

se ter uma carreira duradoura e minimamente rentável. O segmento, para o bem ou para o mal, 

se desenvolveu a partir desse paradoxo e das contradições dele originadas. Como lembra 

Fenerick, o distanciamento em relação à “grande” indústria fonográfica permitiu que os 

“independentes” assumissem, inclusive em suas obras, uma posição extremamente crítica à 
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produção musical de seu tempo, à indústria cultural e seus aspectos reificados, alienantes e 

mercadológicos, o que lhes garantiu a tão almejada liberdade de criação.416 Não à toa, as letras 

de “Release”, do Grupo Rumo, ou de “Kid Supérfluo, o Consumidor Implacável”, de Arrigo 

Barnabé, ou ainda “Xingu Disco”, do Língua de Trapo, todas regadas a muito humor, usavam 

como matéria-prima algumas dessas questões.417  

 Os debates encampados pela “tribuna” da “Ilustrada”, da mesma forma, alimentavam-

se de tal paradoxo. Suas colunas e seções críticas, fiéis à polêmica e ao sensacionalismo, não 

deixariam de apostar as suas fichas nos impasses do intenso momento pelo qual passava a 

música popular brasileira. O afã “novidadeiro” dos jornalistas encontrava par com a força 

contestatória dos “independentes”, bem como com as demandas de uma sequiosa juventude 

consumidora de música popular. Guardadas as devidas particularidades de cada campo, os 

“independentes”, assim como o jornalismo cultural, enfrentavam uma mudança em seus 

parâmetros de criação. Diferentemente da estética “cepeciana” do nacional-popular, que 

colocava o proletariado e o camponês como sujeitos históricos e figuras centrais de sua 

produção artística, essa nova geração de músicos de São Paulo escolheu enaltecer personagens 

como a travesti, o trabalhador alienado, o desempregado, o homossexual etc. Como contraponto 

crítico (ou, por vezes, como recurso humorístico) ao que se convencionou chamar de “esquerda 

tradicional” ou “ortodoxa”, os “independentes”, ademais, em vez de cantar pela revolução 

socialista, optavam por tratar do meio-ambiente, do machismo, da homossexualidade etc.418 

Sem operar mecanicismos, apenas desejamos destacar os pontos de contato entre ambos – o 

jornalismo cultural e o movimento “independente” dos anos 1980 –, a saber, a sistemática 

recusa à agenda da chamada “esquerda tradicional” e à estética/crítica cultural calcada na 

perspectiva nacional-popular “cepeciana”. 

 Mas, como é sabido, apesar de todos os esforços da “Ilustrada”, do público, dos selos e 

dos próprios artistas, o movimento dos “independentes”, tanto o da canção cantada quanto o 

instrumental, não decolou. Como supracitado, houve uma ou outra experiência com grandes 

gravadoras, mas, de modo geral, esses artistas continuaram marginalizados pelo sistema de 

produção da indústria musical. Não sugerimos que a falta de tino comercial dos artistas foi o 

fator determinante para a inviabilização de suas carreiras em maior escala. Tampouco a 

“Ilustrada” – apesar de precavê-los sobre o tópico – sugeria isso. Ao contrário: como vimos, a 

racionalidade da indústria, inclusive no que diz respeito aos aspectos comerciais, foi 

 
416 FENERICK. Façanhas às próprias custas, p. 179. 
417 Ver anexos M, N e O. 
418 FENERICK, op. cit., p. 158-159. 
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incorporada por boa parte dos “independentes”. Mas a falta de amparo do “circuito oficial”, 

ainda assim, condenou-os ao debacle.  

 Tal ponto nos leva de volta ao questionamento lançado há alguns parágrafos, sobre o 

porquê de a indústria fonográfica não investir no movimento “independente” apesar de seus 

vários aspectos promissores. Em primeiro lugar, deve-se destacar que esses artistas utilizavam 

à larga elementos musicais considerados de difícil digestão – como o jazz fusion dos grupos 

instrumentais ou o dodecafonismo e o atonalismo de Arrigo Barnabé. Depois, apostamos que a 

crise econômica e a consequente concentração do mercado musical, fatores em grande medida 

responsáveis pelo processo de racionalização e reestruturação da indústria fonográfica, 

dificultaram a viabilização da cena “independente” em maior escala. Os artistas do ramo, em 

sua maioria, acabavam sendo vistos, mercadologicamente falando, como pertencentes ao 

“rótulo” MPB, e as gravadoras aqui instituídas, a essa altura com os casts de tal segmento já 

consolidados, adotavam a política de investir em artistas com vendagem garantida em 

detrimento de novos compositores. Os grupos de música instrumental, por sua vez, além do 

labiríntico cenário fonográfico, enfrentavam ainda uma marginalização dentro do próprio 

campo “independente”, devido à hegemonia do formato canção. Tratava-se de um caminho de 

brasas para a ala instrumental: se figuras consagradas do segmento, como Wagner Tiso, Egberto 

Gismonti, Naná Vasconcelos etc., já enfrentavam algumas dificuldades para viabilizar as suas 

produções, os novos conjuntos dificilmente teriam algum sucesso. 

 Ampliando a escala de nossa observação, podemos, também, compreender a derrocada 

dos artistas e gravadoras “independentes” como um sintoma da precariedade do capitalismo 

nacional, como sugere Vicente:  

[...] eu entendo essa inviabilização de um projeto independente em maior 

escala muito mais como índice da precariedade do capitalismo nacional como 

um todo do que enquanto resultado de fatores locais. A espiral inflacionária, 

o atraso tecnológico da indústria, as constantes mudanças nas regras 

econômicas, os problemas de fornecimento de matéria prima etc., tornariam o 

cenário da segunda metade da década problemático até mesmo para o 

planejamento das grandes companhias, quanto mais para o de selos e artistas 

independentes.419 

 Algumas outras iniciativas, além do Lira Paulistana e da Som da Gente, tentaram 

preservar o movimento, como a Independente Distribuidora – citada em longa reportagem de 

Antônio Gonçalves Filho, na “Ilustrada”. Fundada em maio de 1980 por Cesare Benvenuti e 

Raul Ferreira – ex-produtores, respectivamente, da Continental e da Ariola –, a empresa tinha 

 
419 VICENTE. Música e Disco no Brasil, p. 133-134. 
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o objetivo “de colocar no mercado os discos marginais”.420 O negócio, porém, não sobreviveu 

às pressões econômicas e à inflação. Em 1982, surgiria ainda a APID (Associação dos 

Produtores Independentes), presidida por Antônio Adolfo, também encarregada pela 

divulgação e distribuição dos trabalhos, o “calcanhar de Aquiles” dos “independentes”. Outra 

iniciativa que sucumbiria ainda na segunda metade dos anos 1980.421 

 O Lira Paulista, por seu turno, além de ver a ruína de seu acordo com a Continental, teve 

seu espaço físico fechado no início de 1986. Uma série de motivos explica a decadência do 

teatro, que, em seus últimos momentos, mais precisamente a partir de 1984, começou a dar 

guarida ao movimento roqueiro que encorpava. Alguns meses depois de seu fechamento, o 

espaço reabriria sob o nome de Lambateria – casa de dança de salão voltada à “coqueluche” do 

momento: a lambada.422 Já a gravadora Som da Gente duraria um pouco mais: o 

empreendimento subsistiu até 1992, tendo lançado, em média, 50 discos.423   

 Por último, como sugerem Darnton e Roche, propomos que a atuação da “vitrine” e da 

“tribuna” da “Ilustrada”, mais do que mero registro dos acontecimentos que envolviam os 

“independentes”, foi um ingrediente de suas trajetórias,424 influindo e sendo influenciada por 

essa geração de músicos, por seus projetos e eventos. Conforme constatamos, o caderno era um 

dos poucos órgãos da imprensa que acompanhava, com contumácia, as práticas e expectativas 

dos “independentes”, sendo por vezes legitimada pelo setor. Tateando um caminho novo – a 

saber, a nova “Ilustrada”, sob novo comando e novas orientações editoriais –, os jornalistas 

encontrariam um grupo de músicos que, apesar de todas as portas trancadas, buscava, à sua 

maneira, um novo modo de viabilizar seus trabalhos. No que diz respeito ao paradoxo 

enfrentado pela MPB diante do novo cenário musical, merece salientar-se que boa parte dos 

textos jornalísticos da “Ilustrada” que tratavam sobre a cena “independente” – como vimos em 

 
420 GONÇALVES FILHO, Antônio. Disco independente, as regras de um novo jogo. Folha de S.Paulo, 

18/04/1981. Ilustrada. p. 17. 
421 VICENTE. Música e Disco no Brasil, p. 132. 
422 A aproximação entre Lira Paulista e Continental foi um dos motivos para o fim do empreendimento, uma vez 

que Wilson Souto Jr. (o “Gordo”), quando da concretização de tal acordo, tornou-se produtor artístico da gravadora 

Continental. Desta maneira, o “Gordo” abandonaria as funções sensíveis que ocupava no Lira, enfraquecendo a 

sua administração. Ademais, ainda em 1984, alguns dos principais nomes do movimento “independente” já não se 

apresentavam mais com tanta frequência no Lira. Os artistas preferiam lugares maiores, como o Sesc Pompeia, o 

Centro Cultural de São Paulo etc., por conta da limitação que o teatro oferecia – os grupos haviam crescido, e o 

teatro ainda era pequeno, em matéria de infraestrutura. Mesmo em decadência, o teatro tornou-se um dos pontos 

de confluência da nova produção roqueira brasileira – sobretudo do punk e do heavy metal, então chamado de 

“rock pauleira”. As minúcias desse processo são relatadas por FENERICK. Façanhas às próprias custas, p. 48-

55. 
423 MULLER. Música instrumental e indústria fonográfica no Brasil, p. 13-18. 
424 DARNTON, Robert; ROCHE, Daniel. A Revolução Impressa: A imprensa na França, 1775-1800. São Paulo: 

Edusp, 1996. p. 15. 
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algumas reportagens de João Marcos Coelho, nos comentários de Miguel de Almeida e Júlio 

Medaglia e mesmo no texto introdutório do debate de 1982 – colocavam seus compositores e 

intérpretes como pertencentes à sigla. Nesses casos, a MPB tinha a função de impulsionar e 

enriquecer a nova cena musical que emergia. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Como vimos anteriormente, a partir do documento de 1981 do Conselho Editorial – “A 

Folha e alguns passos que é preciso dar” –, há uma guinada no Projeto Folha, e a obsessão das 

chefias de redação passa a ser o rigor técnico. As novas exigências, somadas ao despotismo 

empresarial da nova direção, renderam uma radical renovação dos quadros do jornal, além de 

uma agenda que pugnava por um jornalismo crítico, moderno e independente. Nos últimos 

capítulos da ditadura militar, os textos jornalísticos da Folha de S.Paulo, ao se lançarem aos 

principais debates políticos de então, tornaram-se parada obrigatória àqueles brasileiros que 

partilhavam, ao mesmo tempo, angústias em relação ao moribundo governo dos generais e 

expectativas diante das promessas de uma nova era de liberdade. 

 A “Ilustrada” dos anos 1980 foi a face cultural dessa guinada. Sua renovada linha 

editorial, longe de querer apenas retratar o processo cultural, buscou intervir de maneira crítica 

sobre este, com uma verve bastante particular – e contraditória. Estreitamente ligada ao 

mercado, mas com uma atitude crítica em relação a este; fiadora de novos movimentos culturais, 

mas detonadora de novos artistas que despontavam; respeitosa com expressões artísticas 

consagradas, mas dispondo de uma fúria iconoclasta, a “Ilustrada” logrou consolidar-se como 

um dos mais importantes veículos culturais do último quarto do século XX. E, ao realizarmos 

a crítica dos documentos do Projeto Folha e do Manual Geral da Redação, notamos que a tal 

verve contraditória (presente, sobretudo, nas colunas e seções de crítica cultural), um dos 

principais fatores que garantiu a popularidade do caderno, se tratava de uma regra formalizada 

pelas suas novas chefias de redação – junto à polêmica, o media criticism, a agilidade etc. 

 Muito do desenvolvimento do caderno se inseria no amplo quadro de uma crise nos 

parâmetros do jornalismo cultural. O ponta de lança da virada da “Ilustrada”, Caio Túlio Costa, 

junto de sua fiel esquadra – que contou com Miguel de Almeida, Matinas Suzuki Jr., Marcos 

Augusto Gonçalves, Pepe Escobar, Fernando Naporano etc. –, tomou parte no debate que 

envolvia as editorias de cultura dos principais jornais da época. Havia, de um lado, um 

jornalismo cultural “congelado” em um repertório nacionalista, bastante afeito às linguagens 

estético-ideológicas dos anos 1960 (cinema novo, teatro engajado, música de protesto etc.) e, 

de outro, novos referenciais jornalísticos, que propunham uma intervenção crítica no plano da 

linguagem, recusando o conteúdo político em formatos consagrados e pugnando por uma 

cultura (e, consequentemente, por uma crítica cultural) mais aberta e tolerante às tendências 

estrangeiras. Os jovens jornalistas da “Ilustrada” – inspirados pela vitalidade da imprensa 
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alternativa – se filiariam à última vertente. Rejeitar o passado e buscar um repertório 

consequente ao “novo” e “moderno” Brasil que emergia, quer seja no campo da imprensa, quer 

seja no campo da produção cultural, parecia ser a obstinação desse grupo de jornalistas. Num 

retrospecto sobre a conjuntura, Marcos Augusto Gonçalves sentenciaria:  

Quando eles [a geração de jovens dos anos 1980] estavam chegando à cena, a 

ditadura já estava acabando mesmo. Então, eles vinham com outra agenda, 

eles estavam olhando para o futuro, eles estavam olhando para um outro 

mundo... Muito do movimento cultural e mesmo do movimento político na 

época da ditadura tinha um caráter de volta ao passado. As pessoas queriam 

voltar para onde a coisa tinha sido interrompida, entendeu? E, com o passar 

do tempo, isso foi ficando quase como um passadismo. Você tinha que voltar 

para o nacional-popular, você tinha que voltar para o CPC, você tinha que 

voltar para o cinema novo. É claro que aquilo para onde se queria voltar tinha 

uma enorme qualidade, mas o momento histórico já tinha passado. Então ficou 

uma geração saudosista, chata, querendo voltar. E essa [outra] gurizada [a 

geração de jovens do final da ditadura militar] já estava olhando para a frente, 

entendeu? Eles não estavam querendo voltar para o cinema novo, para o teatro 

engajado.425 

 Embora Gonçalves se refira de modo genérico à geração de jovens dos anos 1980, ele 

também indica as disputas que ocorriam em seu próprio campo, o do jornalismo cultural. O 

embate entre o “velho” e o “novo” tipo de jornalismo cultural pode ser encontrado no âmbito 

da própria “Ilustrada”, mais especificamente no âmbito da crítica musical do caderno. Como 

verificamos, a ala vinculada ao “novo” repertório jornalístico, que aterrissava no caderno como 

consequência do Projeto Folha, ganhava espaço, enquanto os jornalistas ligados ao “velho” 

jornalismo cultural (como Dirceu Soares e Sílvio Lancellotti) perdiam terreno. Esse é um dos 

fatores que atesta o triunfo da aplicação do Projeto Folha. 

 Foi com esses novos filtros de interpretação da cultura, portanto, que os jornalistas da 

“Ilustrada” passaram a cobrir e criticar o cenário musical brasileiro, produzindo referências 

homogêneas e cristalizadas para a memória social da música popular brasileira; formando (em 

alguns casos, tentando formar) o consumidor e sua visão imediata sobre o cancioneiro; 

articulando, divulgando e disseminando projetos, ideias, rótulos e valores que permeavam a 

cena musical etc. Noutras palavras, como propomos em uma de nossas hipóteses centrais, o 

caderno atuou como uma força ativa no cenário musical. No rescaldo da crítica musical do 

caderno, a MPB, como acentua outra hipótese de nosso trabalho, foi colocada diante de um 

paradoxo: a sigla era considerada ora como um produto ultrapassado, ora como um fator de 

 
425 Não estávamos ali para fazer amigos. 2015. Direção: Luiz Cabral e Miguel de Almeida. Produção: Roberto 

Tibiriça. Luiz R Cabral, YouTube, 13/07/2020. 71 min. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=g_Pbzw7eU0A. Acesso em: 15 set. 2021. 

https://www.youtube.com/watch?v=g_Pbzw7eU0A
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legitimação artística. E isso nos revela um aspecto importante sobre a “Ilustrada” e sua conexão 

direta com alguns dos novos intentos da indústria fonográfica. 

 Ao mobilizarem a sigla MPB, os jornalistas pareciam adotá-la como uma “etiqueta”, um 

“rótulo” para, a depender do momento, valorar ou desqualificar os materiais sonoros. Quer 

dizer, esse exercício, além de ser a expressão de uma certa postura pedagógica do jornal, cuja 

pretensão era a de regular a recepção e o uso que o público eventualmente faria da mercadoria 

musical, expressava uma aliança entre a “Ilustrada” e as grandes gravadoras. 

 Como destacamos em nosso segundo capítulo, havia um claro movimento, por parte da 

indústria fonográfica, de racionalizar e reestruturar as suas atuações. Diante de um cenário de 

crise, os capitalistas do disco, entre outras coisas, apostariam em produtos musicais mais 

voltados ao pop e ao rock, os quais, em matéria de produção, custavam bem menos do que um 

trabalho da consagrada MPB. Além disso, a cena pop-rock atraía setores da juventude, o alvo 

prioritário dos departamentos de marketing das gravadoras naquela conjuntura. Segmentar o 

mercado, rejuvenescê-lo e reduzir as despesas: eram essas as principais tarefas que os 

capitalistas do disco assumiam para si diante da recessão, como, por exemplo, a atuação de 

André Midani à frente da WEA nos atesta.  

  A “Ilustrada”, embora desejasse expressar, a exemplo de boa parte da imprensa 

alternativa, uma face negadora e crítica da cultura “oficial”, muitas vezes, deu as mãos para as 

grandes gravadoras, sobretudo no que concerne à juvenilização do mercado de bens culturais 

brasileiro. Como dissemos anteriormente, os cadernos de cultura da grande imprensa, 

inevitavelmente, dão destaque à força mercadológica dos produtos culturais, assumindo, sob 

vários aspectos, um caráter mais publicitário do que jornalístico propriamente dito. As agendas 

culturais recheadas de nomes do “circuito oficial”, o excesso de espaço dedicado aos anúncios 

de shows e apresentações em conceituadas casas de espetáculos, as seções de crítica que 

elegiam como objeto os discos mais bem posicionados nas paradas de sucesso etc., asseveram 

isso. E lembremos: a imprensa, nessa época, embora tivesse suas receitas engrossadas a partir 

das vendas avulsas e das assinaturas, dependia também dos vultuosos investimentos das 

agências de publicidade (assessoria de imprensa, relações públicas, marketing etc.). Não nos 

restam dúvidas de que havia uma relação entre as grandes gravadoras (sobretudo as 

multinacionais, que se tornavam gigantescos conglomerados, com todo o tipo de benefícios 

fiscais e midiáticos em seu favor) e a “Ilustrada”, dada a assídua presença de muitos dos novos 

artistas (em especial a nova geração do rock e do pop) vinculados às primeiras nas páginas da 

segunda.  
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 Logo, os errantes significados que o gênero musical MPB assumia no caderno podem 

ser compreendidos à luz dessa articulação entre os setores da indústria cultural – sem contar as 

injunções dos fãs, disc jóqueis e demais agentes intimamente envolvidos com o campo musical, 

“vozes” deveras importantes, porém não privilegiadas neste trabalho. Quer dizer, impingir o 

rótulo MPB aos roqueiros de recente fama e, ao mesmo tempo, usar a sigla para insinuar o 

atraso de determinado movimento musical (como os “antigos baiões” e os “iluministas da 

música”), são operações que revelam a articulação entre o caderno e as novas táticas comerciais 

da indústria fonográfica. Vale dizer que tratamos apenas sobre alguns dos significados que a 

sigla assumia (e assume) em sua complexa “dança dos sentidos”. Há ainda muitos outros 

significados passíveis de serem analisados no âmbito desse conglomerado díspar chamado 

MPB. 

 Cumpre ressaltar, entretanto, que a “Ilustrada”, embora se articulasse com as grandes 

gravadoras, nutria também uma atitude profundamente crítica em relação aos intentos destas. 

Quer dizer, além de mapear e formar consumidores para o pretenso jovem mercado musical, o 

caderno também criticava as grandes gravadoras e, nessa direção, sugeria linhas de atuação para 

estas, uma vez que advogava em favor da viabilização comercial de produtos musicais ainda 

não englobados pelo “circuito oficial”. Foi assim, por exemplo, com os “independentes” de São 

Paulo, que, embora alijados pelos principais meios de comunicação, tiveram muitas páginas ao 

seu dispor em nosso periódico. Como demonstramos, havia uma clara intenção de impulsionar 

os nomes do movimento “independente” e fazê-los sair, como diria Júlio Medaglia, “de tatu 

para gaivota”. Suas páginas funcionavam, ao mesmo tempo, como uma “vitrine” e uma 

“tribuna” dos projetos, eventos e cenários de atuação (como o Lira Paulistana, a gravadora Som 

da Gente, o Sesc Pompeia, o Maksoud Plaza etc.) desses músicos. Ainda nesse sentido, a 

“Ilustrada” apresentava aos “independentes” – sobretudo àqueles que desejavam a 

sobrevivência artística em meio a um hostil cenário de crise do mundo do disco – um tortuoso 

e necessário caminho: lograr a ocupação de setores do mercado e encontrar um equilíbrio entre 

a concessão às lógicas mercantilistas e a fidelidade à sua liberdade criadora. Muitos dos 

jornalistas do caderno, como vimos, depositavam as suas esperanças nos “independentes”, uma 

vez que estes seriam – juntos a muitos nomes do rock e do pop – os responsáveis pela renovação 

(ou, pelo rejuvenescimento) da combalida MPB. Para tal fim, no entanto, os “independentes” 

deveriam, de acordo com os críticos da “Ilustrada”, abandonar uma certa inocência em relação 

à cultura de mercado – cuja existência era um fato consumado, como apregoava o Projeto Folha, 

em especial no documento de 1985 – e, nesse sentido, tomá-la como uma via neutra para a 
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veiculação de suas obras. Sob essa ótica, muitos textos jornalísticos do caderno denunciavam o 

“circuito oficial” do mercado e a sua incapacidade de perceber a relevância que os 

“independentes” adquiriam naquele momento. Dessa forma, como indica o Projeto Folha, a 

“Ilustrada” deveria aceitar a cultura de mercado como um fato inarredável, sem deixar de ter, 

no entanto, uma atitude profundamente crítica com relação a mesma: assim se configurava a 

sua contraditória verve. 

 Por último, voltemos, rapidamente, à música popular e aos discursos sobre a sua suposta 

crise. Segundo José Ramos Tinhorão, no pós-Segunda Guerra Mundial, a música popular 

urbana vivia uma “crise” – em suas palavras, uma “decadência” –, porque o Brasil, naquele 

momento rebaixado a “simples peça na engrenagem da divisão internacional do trabalho 

controlada pelos Estados Unidos”, assim como os demais países subjugados, foi levado a 

sufocar a produção musical baseada na tradição de seu povo para adequar-se ao estilo da música 

comercial norte-americana.426 Saltando alguns anos no tempo, em 1966, o ruidoso debate sobre 

música popular encampado pela Revista Civilização Brasileira,427 que pautou, entre outras 

coisas, o súbito desencanto da juventude pela MPB e o encantamento pela Jovem Guarda, 

também sugeria, de certo modo, uma “crise” de nosso cancioneiro. Heloísa Buarque de 

Hollanda diria que o surgimento do tropicalismo, em meados de 1967, foi fruto de uma crise – 

crise tanto dos projetos de poder dos anos 1960 quanto das vanguardas históricas.428 Em 1968, 

na revista Aparte, editada pelo Teatro dos Universitários de São Paulo, mediante a “crise” do 

nacional-popular nas representações musicais brasileiras, a professora Walnice Nogueira 

Galvão publicou um texto cuja proposição central era a de revisar criticamente a chamada 

“canção de protesto”, dizendo-a por vezes evasiva, devido a ser uma expressão artística de uma 

classe média que, ao fruir a obra, sentia-se absolvida de qualquer responsabilidade no processo 

histórico.429 Mais adiante, em 1973, na revista Visão, o compositor Francis Hime diria: “Não 

acho que esteja acontecendo nada marcadamente novo. A música brasileira teve uma fase 

evolutiva importante até 1968. De uma certa forma, de lá para cá, ela estagnou”,430 e o maestro 

 
426 TINHORÃO, José Ramos. História social da música popular brasileira. São Paulo: Editora 34, 1998. p. 323-

336. 
427 NAPOLITANO. “Seguindo a canção”, p. 96-108. 
428 HOLLANDA, Heloisa Buarque de. Impressões de viagem: CPC, vanguarda e desbunde. São Paulo: Brasiliense, 

1981. p. 55-62. 
429 GALVÃO, Walnice Nogueira. MMPB: uma análise ideológica. In: Saco de gatos: ensaios críticos. 2. ed. São 

Paulo: Duas Cidades, 1976. p. 93-119. 
430 Futuro risonho e incerto. Visão, 11/06/1973 apud MORELLI. Indústria fonográfica, p. 78. 
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Júlio Medaglia, já no alvorecer da década de 1980, em O Pasquim, de modo não tão elegante, 

apregoaria: “A MPB hoje é um cocô!”.431  

 Não nos faltam exemplos para demonstrar que, em diferentes conjunturas, jornalistas, 

intelectuais (acadêmicos ou não), artistas e demais mediadores culturais, apontavam uma 

“crise” na música popular brasileira – “crise” que não está estritamente relacionada ao mercado, 

mas também às possibilidades de tomadas de rumo, à necessidade de “novos” caminhos serem 

seguidos pelos compositores e intérpretes. A permanente e contumaz crítica nos leva a sugerir 

que, longe de serem uma exceção, os debates sobre uma suposta “crise” da música popular 

brasileira constituem uma tradição de pensamento que influi e é influenciada pelo próprio 

desenvolvimento do cancioneiro.  

 Certamente que havia uma série de motivações (políticas, acadêmicas, culturais, 

comerciais etc.) para tais críticas, sendo necessário um estudo detido de cada uma delas de 

acordo com as diferentes conjunturas em que irrompiam. No entanto, em meados de 1969, após 

a “explosão” do tropicalismo, nos parece comum a boa parte dessas críticas uma certa 

perplexidade em relação à suposta estagnação da música popular. Desde o mítico ano de 1959, 

com o surgimento da bossa nova, passando pelos anos 1960, que nos legou a MPB e a jovem 

guarda, chegando a 1967, com o brotar tropicalista, a música popular vivenciou momentos 

bastante profícuos, o que pode ter engendrado uma certa expectativa em torno da demorada 

eclosão de um novo movimento musical. Parece-nos estar aí a pedra de toque dessa crítica: pela 

suposta demora em aparecer um “novo” movimento musical, supunha-se, por um lado, que a 

indústria fonográfica, estandardizando o cenário artístico, estreitava os caminhos para a 

criatividade e, por outro, que os compositores contemporâneos, pouco ou nada inspirados, 

criavam a partir de códigos culturais que surgiram antes (isto é, a partir dos referenciais da 

bossa nova, MPB, músicas folclóricas, canção engajada, tropicalismo, jovem guarda, bolero, 

baladas românticas etc.), muitas vezes reproduzindo mecanicamente conquistas estéticas 

ultrapassadas.  

 Portanto, os jornalistas da “Ilustrada” dos anos 1980 eram legatários de um debate muito 

mais amplo, inaugurado desde, no mínimo, o tropicalismo, que consistia em revisar 

criticamente a música popular – e, naturalmente, a MPB – e, por vezes, acusá-la de estar em 

“crise”. O paradoxo que aqui destacamos era uma manifestação disso tudo. Quer dizer, ao 

operar com a sigla MPB para designar um produto como “de qualidade” (como uma medida de 

 
431 MEDAGLIA, Júlio. Música Impopular. São Paulo: Global, 1988. p. 255. 
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valor e símbolo de uma época em que o gênero musical foi considerado por muitos como um 

dos centros do projeto cultural brasileiro) ou como um produto “arcaico”, a “Ilustrada” refletia 

essa tradição de pensamento crítico sobre a música popular, pois indicava que a MPB tinha 

deixado de ser o que era; insistia no que ela precisava ser de novo; sugeria o que ela tinha que 

abandonar para tornar-se influente entre a juventude etc. 

 É importante dizer que o caderno refletia, ademais, as angústias e expectativas de muitos 

compositores e intérpretes daquela conjuntura, os quais, por sua vez, também criticavam as 

diversas manifestações de nossa música popular. Boa parte dos “independentes” de São Paulo, 

por exemplo, confrontava a MPB e seus cânones estéticos e ideológicos. Muitos roqueiros, à 

sua maneira, também desejavam expressar uma linguagem avessa à dominadora frente bossa 

nova-MPB-tropicália e criar a partir de novos materiais poéticos e musicais. Ainda que não 

falassem sobre uma “crise” da música popular, o protesto musical desses artistas instava os 

mediadores culturais (entre estes, os jornalistas) a cultivarem a sua crítica. O entrecruzamento 

de todas essas questões faz da “Ilustrada” um lauto cardápio àqueles que desejam estudar a 

música popular nos anos 1980. 
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ANEXOS 

ANEXO A – Reportagem: Primeira página “O Brasil sem Elis Regina” (20/01/1982) 
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ANEXO B – Reportagem: Seção Música “Doces transgressoras, as valquírias em fogo”, 

Pepe Escobar (06/02/1983) 
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ANEXO C – Reportagem: “Corre sério perigo a indústria de discos nacional”, Jards 

Makalé (06/06/1982) 
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ANEXO D – Reportagem: Primeira página da Ilustrada “Herbert Viana, os óculos do 

sucesso”, Marcos Augusto Gonçalves (23/01/1982) 

 

 
 

ANEXO E – Reportagem: Colunas “Shows/Crítica” e “Shows” (03/03/1985) 
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ANEXO F – Reportagem: Primeira página da Ilustrada “O projeto populista dita a 

nova cultura”, Marcos Augusto Gonçalves (16/08/85) 
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ANEXO G – Reportagem: Primeira Página da Ilustrada “Um ideário confuso”, Matinas 

Suzuki Jr. (17/08/1985) 
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ANEXO H – Reportagem: “Muitas visões sobre a música independente” (31/01/1982) 

 

 
 

 

ANEXO I – Letra: Ali Babá e os Quarenta Ladrões (Belizário/Diferraz) 

 

Chegou, olha quem chegou 

Ali Babá e os 40 ladrões 

Olá, meu amigo Alá 

Olhai pelos nossos milhões 

Sou fã do bandido, mas tô no seu pé 

Ele é ladrão ou não é? É 

 

Chegou, olha quem chegou 

O protetor do direito autoral 

Olá, meu amigo São Brás 

Orai, com amor e com fé 

Sou compositor e pergunto aos fiés 

Ele é um santo ou não é? 

 

Doutor, olhe o apelo da Guiomar 

Que tá sempre a reclamar 

“Música não dá, música não dá” 

Meu bem, acorda mais cedo 
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Arranja um emprego 

Olha o leite das crianças, querendo mamar 

 

Dona Guiomar, o som da discoteca tá comendo o nosso vil metal (3x) 

 

ANEXO J – Letra: Terral (Ednardo) 

 

Eu venho das dunas brancas 

Da onde eu queria ficar 

Deitando os olhos cansados 

Por onde a vida alcançar 

 

Meu céu é pleno de paz 

Sem chaminés ou fumaça 

No peito enganos mil 

Na Terra é pleno abril 

No peito enganos mil 

Na Terra é pleno abril 

 

Eu tenho a mão que aperreia 

Tenho o sol e areia 

Sou da América, sul da América 

South America 

 

Eu sou a nata do lixo 

Sou do luxo da aldeia 

Eu sou do Ceará 

 

Aldeia, Aldeota 

Estou batendo na porta pra lhe aperriar 

Pra lhe aperriar, pra lhe aperriar 
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Eu sou a nata do lixo 

Sou do luxo da aldeia 

Sou do Ceará 

 

A Praia do Futuro 

O farol velho e o novo 

Os olhos do mar 

São os olhos do mar 

Os olhos do mar 

 

O velho que apagado 

O novo que espantado 

O vento a vida espalhou 

Luzindo na madrugada 

Braços, corpos suados 

Na praia fazendo amor 

 

Eu venho das dunas brancas 

De onde eu queria ficar 

Deitando os olhos cansados 

Por onde a vida alcançar 

 

Meu céu é pleno de paz 

Sem chaminés ou fumaça 

No peito enganos mil 

Na Terra é pleno abril 

No peito enganos mil 

Na Terra é pleno abril 

 

Eu tenho a mão que aperreia 

Tenho o sol e areia 

Sou da América, sul da América 

South America 
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Eu sou a nata do lixo 

Sou do luxo da aldeia 

Eu sou do Ceará 

 

Aldeia, Aldeota 

Estou batendo na porta pra lhe aperriar 

Pra lhe aperriar, pra lhe aperriar 

 

Eu sou a nata do lixo 

Sou do luxo da aldeia 

Sou do Ceará 

 

A Praia do Futuro 

O farol velho e o novo 

Os olhos do mar 

São os olhos do mar 

Os olhos do mar 

 

O velho que apagado 

O novo que espantado 

O vento a vida espalhou 

Luzindo na madrugada 

Braços, corpos suados 

Na praia fazendo amor 

 

ANEXO K – Letra: Vaca estrela e boi fubá (Patativa do Assaré) 

 

Seu doutor, me dê licença pra minha história contar 

Hoje eu tô na terra estranha e é bem triste o meu penar 

Mas já fui muito feliz vivendo no meu lugar 

Eu tinha cavalo bom, gostava de campear 

E todo dia aboiava na porteira do currá 
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Ei, ah ah 

Ei, ah ah 

Ê ê ê, vaca Estrela 

Ô ô ô, boi Fubá 

 

Eu sou fio do nordeste, não nego o meu naturá 

Mas uma seca medonha me tangeu de lá pra cá 

Lá eu tinha o meu gadinho, não é bom nem imaginar 

Minha linda vaca Estrela e o meu belo boi Fubá 

Quando era de tardezinha, eu começava a aboiar 

 

Ei, ah ah 

Ei, ah ah 

Ê ê ê, vaca Estrela 

Ô ô ô, boi Fubá 

 

Aquela seca medonha fez tudo se trapaiá 

Não nasceu capim no campo para o gado sustentar 

O sertão esturricou, fez os açude secar 

Morreu minha vaca Estrela, se acabou meu boi Fubá 

Perdi tudo quanto eu tinha, nunca mais pude aboiar 

 

Ei, ah ah 

Ei, ah ah 

Ê ê ê, vaca Estrela 

Ô ô ô, boi Fubá 

 

Hoje nas terra do sul, longe do torrão natá 

Quando eu vejo em minha frente uma boiada passar 

As água corre do zóio, começo logo a chorar 

Lembro minha vaca Estrela e o meu lindo boi Fubá 

Com sodade do nordeste, dá vontade de aboiar 
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Ei, ah ah 

Ei, ah ah 

Ê ê ê, vaca Estrela 

Ô ô ô, boi Fubá 

 

Ê ê ê, vaca Estrela 

Ô ô ô, boi Fubá 

Ê ê ê, vaca Estrela 

Ô ô ô, boi Fubá 

 

Ei, ah ah... 

 

ANEXO L – Letra: Mourão voltado (Vital Farias) 

 

Pra que serve o Nordeste? 

Pra exportar nordestino 

E qual é o seu destino? 

é de cabra da peste 

De Norte, Sul, Leste, Oeste 

Na indústria ou construção 

O diabo amassou o pão 

E ficou bem amassado 

Isso é que é mourão voltado 

Isso é que é voltar mourão 

 

Pra que serve a cidade? 

Pra viver no corre-corre 

E depois que a gente morre 

Se acaba toda a vaidade 

Pra que a necessidade? 

Pra se mendigar o pão 

Pra que serve o patrão? 

Pra dar parte ao delegado 
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Isso é que é mourão voltado 

Isso é que é voltar mourão 

 

Pra que serve o operário? 

Pra construir edifício 

Pra que tenha sacrifício 

Pra ganhar pouco salário 

Mas quem faz esse inventário? 

Só pode ser o patrão 

E quem ganha com a produção 

 

O fato está consumado 

Isso é que é mourão voltado 

Isso é que é voltar mourão 

Pra que serve a natureza? 

Pra criar tudo na terra 

E pra que serve a guerra? 

Pra se conquistar grandeza 

Pra que serve a riqueza? 

Pra má distribuição 

Onde está o erro então? 

Na quantia acumulada 

Isso é que é mourão voltado 

Isso é que é voltar mourão... 

 

ANEXO M – Letra: Release (Luiz Tatit) 

 

Nascido em 74 com uma história singular 

Levava a bandeira de ser um grupo novo 

Já tinha uma biografia razoável 

O tempo passava e o grupo continuava novo 

É singular 

(Em que ano que foi?) 
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Por volta de 77 uma dica despertou 

Um grande interesse pelos precursores 

E foi um tal de ouvir 78 rpm 

E foi uma mania de Noel e Lamartine 

Um porre de música antiga todo dia 

Que alegria! Que alegria! 

E quando acabava o dinheiro 

Daquele jeito que nem pro consumo 

Um dizia: “eu arrumo” 

(E ficou RUMO) 

 

Formado por uns meninos que viviam meio mal 

Gostavam muito de música 

Mas sem tino comercial 

Formado por uns meninos 

Só podiam passar mal 

Gostavam muito de música 

Mas sem tino comercial 

 

Veio 81 

E a primeira gravação 

Não obstante, ser um grupo estreante 

Numa linha independente 

Pôs dois discos no mercado 

Que loucura! Que loucura! 

Dois discos sem ter uma estrutura! 

 

Veio 83 

E novo disco, sim! Outra vez 

E o grupo repetia que não ia mais parar 

Parar, parar, não parava de gravar 

E dito e feito 

Foi um disco atrás do outro 

Sem contar alguns compactos 
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Que lançavam só de gosto 

Foi se tornando notável 

Uma música vendável 

Só que não tocava em rádio 

E, situação constrangedora. 

Tudo sem uma gravadora 

No mínimo, é um fenômeno 

 

Chegando em 2004 o grupo festejou 

Os trinta anos de sua independência 

E, pela primeira vez, nas rádios de audiência 

Os locutores gritando 

“É um grupo novo” 

É singular! 

(Em que ano que foi?) 

 

ANEXO N – Letra: Kid Supérfluo, o Consumidor Implacável (Arrigo Barnabé/Ricardo 

Porto)  

 

Kid Supérfluo, consumidor implacável. 

 

Que su-su-sucesso, no supermercado. 

Que sex-sex-sexy, galã de vitrine. 

 

Trocou a mulher por uma TV colorida. 

E agora só sonha com ela. 

A estrela da novela. 

 

Dolores, Dolores Descartável. 

Em qualquer canal. 

Em qualquer horário. 

 

Kid Supérfluo, consumidor implacável. 
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ANEXO O – Letra: Xingu Disco (Carlos Melo/Laert Sarrumor) 

 

Tiveram a manha de me emancipar 

Sabe como é, eu era índio no Pará 

Aí pintou toda aquela transação 

Era Funai, Fazenda e demarcação 

 

A nossa tribo Ubajara se alterou 

Nosso cacique comprou um televisor 

Até o pajé, que curtia misticimo 

Se converteu, de cara, pro catolicismo 

 

Xingu, Xingu, Xingu 

O índio já tomou 

E agora até trocou 

O tupi pelo I love you 

Xingu, Xingu, Xingu 

O índio já tomou 

E agora até trocou 

A Iracema pela lady Zu 

 

A minha irmã 

Foi trabalhar na Zona 

Franca de Manaus, 

No comércio de japona 

Peri, meu mano, 

é campeão de fliperama 

Meu pai é revendedor 

Dos produtos da Brahma 

 

E se não fosse 

O milagre brasileiro 

Os meus parentes inda eram seringueiros 
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E eu não seria presidente da Brazil 

United Corporation Bauxita and Steel 

 

Xingu, Xingu, Xingu 

O índio já tomou 

E agora até trocou 

O tupi pelo I love you 

Xingu, Xingu, Xingu 

O índio já tomou 

E agora até trocou 

A Iracema pela lady Zu 

 


