O CORPO EM ESCUTA

CARLOS GOMES

O corpo
em escuta

conversas sobre
música-e-política
Carlos Gomes
Aishá Lourenço
Gean Ramos Pankararu
Jonatas Onofre
Juçara Marçal
Kiko Dinucci
Makely Ka
Maria Beraldo
Negro Leo
Paula Rebellato
Rodrigo Caçapa
Saskia

O corpo
em escuta

conversas sobre
música-e-política
Carlos Gomes

Recife, 2020

“Quando notares estás
à beira do abismo”
Cartola

“A luz foi
Quem me mandou esperar
A luz dói
Mas luz eu sei voltarás”
Nuno Ramos

FICHA TÉCNICA
© Carlos Gomes, 2020
Edição
Carlos Gomes
Projeto gráfico e capa
Fernanda Maia
Fotografia/colagem de capa e da última página
Camila van der Linden
Incentivo
Funcultura – Governo do Estado de Pernambuco

O livro O corpo em escuta é resultado da pesquisa “Devir música e política: cartografias do contemporâneo”, orientada por
Moacir dos Anjos.
Todo o conteúdo pode ser acessado gratuitamente em:
www.carlosgomes.art.br
Para mais informações: contato@carlosgomes.art.br

Sumário
8

APRESENTAÇÃO

11

PÔR O CORPO EM ESCUTA

47

NÃO É VER NO ESCURO. É VER O ESCURO

80

VISIBILIDADES DA ARTE POLÍTICA

114

REFERÊNCIAS

115

PARTICIPANTES

O corpo
em escuta

Apresentação
Carlos Gomes

Este livro nasceu de um projeto de pesquisa sobre as
relações entre estética e política no campo da “música popular contemporânea”. Com financiamento
do Funcultura-PE, originalmente foi intitulado como
“Devir música e política: cartografias do contemporâneo”. Durante oito meses tive encontros mensais com
Moacir dos Anjos, pesquisador e curador na área de
Artes Visuais, que apesar de não atuar diretamente no
campo da música, tem tratado sobre temas que foram
centrais na construção deste trabalho; assim, ele atuou
como orientador dessa pesquisa, e a partir das leituras
e discussões que tivemos em torno das noções de “contemporâneo”, “tradição e invenção”, “arte e política”,
“crítica e criação”, “processos de criação”, entre outros
temas, pude refletir melhor como poderia abordar esses temas a partir da música produzida no Brasil.
8

Eu tenho uma trajetória de 12 anos com crítica, principalmente, atuando como editor dos Outros Críticos,
projeto que organiza livros, revistas e debates no Recife, mas também, de modo mais intenso, há 4 anos
venho trabalhando com poesia e canção, seja pensando
criticamente essa relação, ou mesmo compondo canções e escrevendo livros de poesia. Nesses últimos
anos, produzi alguns ensaios, um livro sobre o tropicalismo e manguebeat e um livro-disco chamado “Canções não”. Portanto, o recorte de “música popular contemporânea” que apresento aqui foi construído a partir
das vivências que tive durante todo esse tempo.
Faço esse preâmbulo, pois o que propus aos artistas
nessas “entrevistas”, ou nessas “conversas”, como finalmente preferi chamar, é que elas fossem também
um ponto de tensão nessa relação entre o que é a
crítica e o que é a criação. O meu desejo é que pudéssemos criar um campo de escuta entre nós, mesmo à
distância, e que as “perguntas” que eu mandasse para
eles pudessem permanecer por um tempo habitando
o pensamento desses artistas, e não apenas que nós
estabelecêssemos uma relação noticiosa, de pergunta-e-resposta, como comumente acontece entre um
9

“entrevistador” e um “entrevistado”. Por isso, optei por
estender o texto-pergunta, como numa prosa, esperando que o resultado fosse também outro, diferentemente
do que é comum em entrevistas, ou pelo menos sentir
o que nasceria dessa experiência.
Do mesmo modo que a criação artística pode estabelecer um ambiente de invenção para existir, espero
conseguir que a crítica também - apesar das diferenças
mais óbvias - possa ser contaminada por esse desejo de
invenção. As conversas de O corpo em escuta nascem
desse desejo.
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i.

PÔR O CORPO EM ESCUTA

“Ouvir não é escutar. Ouvir é ato passivo. Escutar, não.
A escuta exige intensa atenção. É preciso pôr todo o
corpo em escuta”. Há uns dez anos, quando comecei a
escrever com mais regularidade sobre música, percebi logo de cara que eu não conseguia “escrever sobre
um disco”, mas só sabia “escrever com o disco”. Então,
aquele disco precisava estar intensamente no meu
tempo, no meu dia a dia. Talvez, por eu não ter uma
formação de jornalista, nem nunca ter trabalho numa
redação de jornal, pude praticar uma espécie de crítica
diletante, com total liberdade de escolha e modos de
construir a minha escuta e o texto crítico. Foi mais ou
menos nessa época que escrevi a observação entre aspas que abre este texto. Ou seja, sobre a relação entre
“ouvir” e “escutar”, entre esses modos de lidar com a
música, ou mesmo com som no dia a dia, de um modo
geral. A escuta no campo da música está sempre em
processo de mutação, sobretudo pelas mudanças de
11

comportamento do público e das tecnologias que vão
se somando a esses modos de escuta. Essa ideia de
“pôr o corpo em escuta” faz algum sentido para você?
Como é a sua relação com a escuta hoje? As diferentes
tecnologias influenciam a sua relação com a música ou
com os sons de um modo geral?
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Juçara Marçal

Tendo em conta a sua premissa, escutar se refere, para
mim, ao momento do trabalho como músico. Aquele
momento mais específico da mão na massa mesmo:
num show, em que nos colocamos em intensa relação
de troca. Numa gravação, em que o que vem nos fones
é, além da base que permitirá efetuar o registro de forma eficiente, é também o estímulo artístico, de todos
os músicos que estão tocando ali com você naquele
momento exato.
Mas na verdade, preciso dos dois momentos, o de ouvir
e o de escutar (nunca tinha feito muita diferenciação
entre as duas palavras, mas sua definição me fez refletir sobre essa dualidade). Considero importante o
momento da fruição/passividade/receptáculo que tem
o ouvir. Preciso me sentir preenchida por esse som
no qual eu vou interferir de alguma forma. Como um
momento de sedimentação da música em mim, o ouvir
faz esses sons calarem fundo. E essa expressão “calar
fundo” já diz muito. Diz do silêncio de quem realmente
13

parou para receber. Só depois vem o momento da escuta, do corpo em ação. O ouvir talvez seja uma outra
qualidade de atenção. Trabalhar com música, com arte
em geral, pede as duas qualidades.
As tecnologias mudam sim o jeito de cantar, tocar. Elas
vêm sempre a reboque de uma necessidade expressiva. Exemplifico com o som do Metá Metá. Do primeiro
para o segundo disco do grupo, nós fomos adensando
o nosso som. No primeiro disco era só voz, violão e
sax, muitos silêncios, espaços. À medida que fomos
fazendo shows, aumentando o repertório, chamando
outros músicos para tocar junto, fomos percebendo a
necessidade de mais potência sonora em nossos instrumentos. Kiko começou a usar a guitarra, vários pedais. Thiago também. A partir dessa amálgama, minha
voz funcionava como contraponto a essa massa sonora.
No entanto, achei que seria interessante também se ela
pudesse em alguns momentos colar mais nas distorções que rolavam em torno. Daí que comecei a usar os
pedais de voz... Caminho sem volta. (risos).
Atualmente, comecei a usar o sampler, também nessa
pesquisa de sonoridades para somar na voz. Isso me
leva a buscar outros efeitos, outros equipamentos e assim vai...
14

Rodrigo Caçapa

Há algum tempo venho pensando da seguinte forma:
show é teatro, disco é cinema, tudo isso é música, mas
música não é só isso. Seguindo a analogia, podemos
imaginar que a live é rede social, que o videoclipe é televisão e propaganda e que o streaming está em algum
lugar entre o rádio, o disco e a rede social.
No meu tempo de vida (tenho 45 anos), vi a relação do
público com shows e discos se transformar consideravelmente. Talvez tenha mudado muito mais a relação
com o disco, com o rádio, com a música gravada, do
que com a música ao vivo. Tenho a impressão que,
correndo o risco da generalização, escutar se tornou
bem mais raro do que ouvir (aproveitando a diferença
que você propõe entre estes dois termos). A questão é:
escutar é uma ação, em certo sentido um esforço, uma
habilidade que precisa ser aprendida e desenvolvida,
valorizada e estimulada pelo ambiente em que vivemos. Se por um lado existem nichos com gente atenta
e interessada em ampliar a escuta e em compreender
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ou perceber o contexto em que a música é cultivada,
por outro lado o grosso do mercado musical está fundamentado no consumo passivo, no ouvir em grande
quantidade, todo o tempo, com poucos estímulos para
a audição ativa. Isto não é novidade, mas parece ter se
acentuado no século XXI. E não se trata aqui de apontar um suposto desnível na qualidade da audição entre
as classes sociais. Este parece ser um fenômeno que
atravessa os mais diversos ambientes e espaços.
Reafirmo: música não é só isso, não é só show, concerto, disco, rádio, videoclipe, live e streaming. O Brasil,
assim como muitos outros países na periferia do capitalismo, felizmente ainda pode contar com outras
maneiras muito relevantes de entrar em contato com
a música. Grande parte dos modos de fazer música
que convencionamos colocar dentro da categoria de
“cultura popular” está alicerçada numa experiência
radicalmente diferente. A música não é só ouvida,
mas também escutada, dançada, jogada, aprendida e
recriada quando o ouvinte está imerso (ou se dispõe a
imergir) no ambiente e no grupo de pessoas que a cultivam, quando assume sua participação no processo.
Todo o corpo precisa estar presente, tanto no campo
da sensibilidade como da cognição. São muitas e muito diversas as possibilidades de experiência musical
16

no contexto das ditas “culturas populares”, mas todas
parecem considerar o ouvinte (ou “escutante”) como
parte indispensável na materialização da música. A
interação direta entre repentistas e plateia – que reconhece as regras do jogo e propõe motes e temas –
numa cantoria de pé de parede, e a realização de uma
roda de coco ou de ciranda, em que todos são estimulados a cantar e dançar, também seguindo as regras do
jogo, para que o evento realmente se concretize, são
exemplos nítidos.
É óbvio que estas dimensões também estão presentes,
em algum nível, num show, concerto ou festival
em grandes e pequenos palcos, mas acredito que
não possuam (ou talvez possuam cada vez menos)
a mesma importância ou centralidade. Também é
óbvio que o distanciamento e a relação de consumo
passivo e um tanto superficial, próprios dos formatos
explorados pela indústria cultural, vem sendo
lentamente aceitos e incorporados em espaços das
«culturas populares».
Temos a possibilidade de ressignificar a audição a partir da vasta experiência musical brasileira. Por que não
imaginar o movimento contrário ao que vem acontecendo há algumas décadas, de modo que as experiên17

cias musicais cultivadas pelas tradições orais comecem
a invadir os espaços do mercado musical hegemônico?
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Saskia

Interessante você colocar isso. Tive conversando sobre
isso nas últimas entrevistas. Existem essas perguntas
quase que obrigatórias que os jornalistas me perguntam. Tipo “como é teu processo criativo?” ou “como
é ser mulher negra na arte brasileira?”, e sinto que
com essas perguntas, o jornalista não tá necessariamente interessado em me escutar. Acredito que exista
uma convenção para “o quê” e “como” se escuta um
artista, que não vem desse lugar de interesse, mas de
uma obrigação para com a indústria. Se espera de um
músico que lance pelo menos um álbum por ano com
trocentos mais clipes e singles. Para que ele seja lembrado, ele tem que ficar provando a sua existência todo
tempo. E isso faz com que a escuta não se aprofunde na
arte ali apresentada, mas sim na representação que ela
tem no dia a dia. Representação eu digo sobre a pessoa
ouvir para poder dizer que ouviu para alguém.
A tecnologia fez com a música tudo que ela fez com o
mercado, transformou-a em fábrica. Onde artistas são
19

fabricados e produzidos para serem máquinas de som
constante, para manter assim a sua “presença”. E sinto
que com isso a escuta também é afetada. Minha relação com a escuta foi afetada no momento em que me
foi cobrada essa presença. A pandemia saturou bastante esse cenário.
Não sou fã desse cara nem acompanho, mas vou citar:
o clipe novo do Drake coloca bem isso, sobre ser escutado, sobre ter que ser uma imagem e de uma constante presença para ser escutado e mesmo assim não
o ser. No axé também, tive conversando com Dieguito
Reis sobre isso. Que antes o axé era como o rap, tratava de questões políticas, de coisas que precisavam ser
escutadas, e que hoje vai mais na linha do “facilmente
decorável”, que não necessariamente você precisa escutar pra cantar o refrão.
Acho que isso tudo é culpa do fordismo (risos), fabrica-se em massa produtos com menos profundidade
no intuito de vender mais rápido pra mais gente. Há
pessoas que diriam que a simplificação da escuta tem
a ver com o acesso do público, mas discordo. As letras
das canções de samba sempre foram pura poesia, e
eram cantadas por rodas e rodas de pessoas que não
precisavam saber ler e escrever para cantarem e enten20

derem. Acho sim que o povo foi treinado a consumir ao
invés de escutar. Escutar desperta senso crítico, consumir desperta apenas a vontade de consumir mais.
Minha mãe sempre disse que não gostava de ser chamada de “hippie” porque essa palavra era “uma bata de
mandalas com uma etiqueta indiana em cima”. Sempre achei que essa colocação da minha mãe explicava
porque que eu não deveria esperar que o mundo me
escutasse, e porque é importante que eu escolha a dedo
o que eu escuto. Mas discos que eu escuto muito: Desejo de Lacrar, Negro Leo e Heaven to a Tortured Mind,
Yves Tumor.
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Paula Rebellato

Eu sinto e percebo o corpo como uma grande antena
que, quando “ligado”, “conectado” ou “desperto”, é
capaz de não apenas captar – isso fazemos o tempo
inteiro, conscientes ou não – mas traduzir e produzir
sentidos, criações, conhecimentos.
Minha relação com a escuta, de um modo geral, é bastante curiosa. Me sinto muito mais atenta hoje do que
antes, consigo diferenciar melhor quando escuto e
quando ouço. Todo esse exercício está ligado à atenção
e sensibilidade. É um esforço dedicado, exige uma espécie de meditação mesmo.
Estou acordando há meses com uma obra aqui do lado
de casa. É um som bastante invasivo, penetrante, irritante, enfim, mil sentimentos. Recentemente comecei a
ligar o ventilador para dormir e percebi que estou dormindo melhor; ele abafa e dissolve um tanto a obra. É
um som mais confortável pra mim. Curioso, né?
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Sinto que as tecnologias influenciam sim. É muito diferente quando coloco música no soundcloud, por exemplo, de quando coloco um disco na vitrola, mas isso não
é uma regra; sempre vai depender muito mais da minha intenção, da minha vontade e do meu interesse. Se
eu coloco algo para escutar (ouvir) no computador enquanto faço outra coisa, já sei que minha atenção não
estará totalmente voltada àquilo; mesmo que eu capte
e responda, não estou totalmente presente.
Escuta é presença. O corpo está em tudo. Estamos viciados na ilusão da “onipresença”.
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Negro Leo

A tecnologia sempre arrasta a qualidade de nossa escuta. Mas certamente a escuta contemplativa, da música erudita, por exemplo, e a escuta imersiva do terreiro,
que desencadeia o transe e a incorporação, são modos
de escuta muito diferentes, que estão na base de rituais
que opõem civilização à barbárie no mundo ocidental,
pelo menos desde Kant. A escuta contemplativa afasta
a vida de perto quando ela insiste em participar. A escuta imersiva te joga para dentro da vida que a música
rodeia. Pensando no mundo das máquinas de reproduzir sons, temos uma terceira qualidade de escuta, a
escuta paralela: festas, casa, elevador, trabalho, consultório médico, propaganda, enquanto realiza outras atividades etc. Então, se eu paro para prestar atenção ao
fluxo, eu começo a contemplar, interrompe-se o fluxo,
se, pelo contrário, aquilo me impele, eu sou jogado no
fluxo, mas se nem interrompo ou fluo em conformidade, estou existindo em paralelo com a realidade sônica
da música, o fluxo passa ao lado.
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Maria Beraldo

A ideia de pôr o corpo em escuta faz muito sentido
para mim. Talvez, mais pela parte do corpo do que pela
parte de ser passivo ou ativo, por isso eu problematizaria as suas afirmações, no sentido de conversar, porque
faz sentido, mas essa relação do que é ativo e passivo é
muito complexa, existe uma complexidade muito grande quando se trata de escuta.
Estar com o corpo no mundo é sempre escutar. A gente
escuta os ambientes em que estamos, no sentido de entender, de ter uma percepção do que está acontecendo.
A escuta acontece em muitas camadas, não é? E algumas delas são mais ativas e outras mais passivas. Eu
acho que elas se complementam muito, mas nem sempre estão conscientes na nossa percepção. Eu tenho
pensado muito sobre escuta. Então, faz sentido colocar
o corpo em escuta, e isso é um movimento que inclusive politicamente é muito necessário que todo mundo
faça agora, mas não só a escuta musical.
Todas as coisas têm a ver com política. O que você
25

ouve, onde você ouve, qual é a sua seleção do que
está ouvindo. Quem você está ouvindo e quem você
não está. Isso é uma discussão muito importante. Eu
cheguei à conclusão de que a música que eu faço é a
música que eu escuto. Porque a minha criação, a minha composição, tem muito a ver com o que eu tenho
escutado. Eu vou tirar uma música, faço um arranjo e
aquilo vai me levar a compor uma música. A “Cavala”
foi assim. Eu fiz um arranjo de “Something”, do George
Harrisson, e aí um pouco depois eu fiz a música “Cavala”, em 40 minutos eu fiz inteira, com letra e tudo, mas
já tinha começado antes, então, o que eu componho
vem do jeito que eu escuto o mundo. Ao compor uma
música eu estou mostrando o que estou escutando.
Quando eu estava produzindo o meu disco eu só conseguia ouvir um tipo de música, coisas que de alguma
maneira tinham a ver com aquilo e me levavam para o
caminho que eu queria ir. Atualmente, a minha escuta
de música tem muito a ver com o meu processo criativo. Há épocas em que não escuto nada, em outras só
consigo ouvir coisas específicas. Então, a escuta tem
muito a ver com a composição. Composição para mim
é escutar. Nisso há um processo ativo. Eu estou escutando isso porque quero escutar isso.
Sobre o modo como as tecnologias influenciam na es26

cuta, desde tecnicamente, pois ouvir num celular é diferente de ouvir numa caixa de som, ou você ter acesso
à internet e ferramentas de busca de música, por exemplo. Isso muda toda a relação com a escuta. Você pode
fazer playlists e saber que as pessoas escutam mais do
que disco hoje, talvez. Eu tenho uma relação muito forte com o disco. Eu não consigo deixar de ouvir álbuns.
É o jeito que eu ouço música, mesmo que seja nos players digitais. Em geral eu ouço os álbuns. Nas pesquisas de referência eu tenho muitas ferramentas à minha
disposição. Mas ouvir um álbum no vinil é uma relação
muito diferente de ir para algum lugar ouvindo num
fone. Eu não costumo ir para lugares ouvindo música
atualmente, porque estou só andando de bicicleta e é
perigoso, mas é isso, é muito diferente.
As tecnologias influenciam muito na relação com a
música. E com os sons também, pois a sonoridade do
ambiente à nossa volta tem tudo a ver com a tecnologia, mesmo a luz elétrica, que faz o som da cidade ser
outro. A nossa vida na cidade acompanha a evolução
tecnológica. E ela fica mais barulhenta e mais silenciosa à medida que as coisas vão se desenvolvendo. A
paisagem sonora muda totalmente o nosso corpo no
mundo. Eu presto bastante atenção às paisagens sonoras. Eu vivo em São Paulo, que é uma cidade muito ba27

rulhenta. Quando eu vou a algum lugar que tem outra
paisagem eu percebo muito, e muda meu estado.
A atividade na escuta tem a ver com o exercício, ao
mesmo tempo, muito do que a gente ouve passivamente com certeza é absorvido e elaborado e está na nossa
vida de uma maneira tão importante quanto a nossa
escuta ativa. Eu tenho tido uma relação muito forte
com o corpo relacionando ao som e pesquisado bastante o som e o corpo. Todo movimento tem um som dentro do nosso corpo. Não um som que é necessariamente produzido por aquele movimento, mas numa relação
de interdependência de som e movimento. Então, há
um movimento de o corpo em escuta e do corpo como
emissor de som. Nas duas vias. No sentido de colocar
em escuta e também de escutar o corpo. O que é bastante relevante também.
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Kiko Dinucci

A música e o som são muito misteriosos. Existe um
campo quase inexplicável sobre os motivos que nos
levam a gostar ou não de uma música. Particularmente,
ao escutar uma música, procuro por algum elemento
que traga alguma surpresa, ou melhor, uma série consecutiva de surpresas, eventos que prendam a minha
atenção e o meu interesse. Incluo essas características
no campo do “escutar”, algo que eu vá atrás, que eu
procure. Eu posso escutar uma música e fazer análises
técnicas, filosóficas e sociológicas sobre uma determinada música, mas todos esses recursos são insuficientes diante da totalidade e qualidade daquela obra. Isso
cabe ao campo do mistério, da magia e até de coincidências extraordinárias que essa música pode trazer.
Nesse território, podemos levar em consideração
muitas coisas que quase sempre parecem aleatórias: o
timbre, combinações de timbres, instrumentos, vozes,
letras, prosódia, combinações dessas palavras em analogia com a melodia (caso a música seja canção). To29

dos esses elementos me parecem mais um jorro, uma
manifestação, um oráculo, que nos trazem sensações
diversas, meio inconscientes, embora compositores e
criadores em geral pensem muito para realizar uma
obra.
Acredito que outras coisas podem influenciar: o tempo,
o clima, o estado de espírito. Sun Ra dizia que um disco
deveria ser ouvido individualmente, nunca em conjunto, porque as energias pessoais de cada um poderiam
influenciar na escuta. Os artistas, nesse caso, podem
ser uma espécie de “cavalo” ou receptor de combinações energéticas variadas e infinitas, isso pode extrapolar a própria música e ser identificado também em
outras artes como cinema ou na ciência, onde o campo
da criação esteja presente. Se o criador é o cavalo ou o
porta-voz de uma coisa mais indefinida como formato,
mas poderosa, o ouvinte, ou escutador, pode ser uma
espécie de ser enfermo que necessita de algum remédio mágico para suportar as próprias dores. Nesse
caso, o cavalo também pode sofrer alguma enfermidade por ser o transmissor desses choques.
Existem muitas coisas inexplicáveis. Por exemplo, eu
adoro o primeiro disco da cantora Diana, já ouvi esse
disco inúmeras vezes na minha vida. Dentro de uma
30

análise mais acadêmica baseada na “linha evolutiva”
da música brasileira, esse disco não se encaixaria, é um
disco de jovem guarda, gênero frequentemente renegado pela maioria dos estudiosos da canção brasileira.
O disco de Diana, nesse aspecto, não traz nenhuma
novidade. Porém, a junção de coisas aleatórias ou não,
causam algum resultado encantador para mim, que
pode ser o timbre dos instrumentos, da mixagem, corte
da master, instrumentos escolhidos e, principalmente,
a voz da Diana, uma mistura de timbre infantil com um
jeito de cantar meio fora dos padrões, algo como uma
pedra bruta – alguém que está começando a carreira
–, tudo isso se junta com a capa de fundo azul e a foto
dela. Poderíamos encaixar tudo isso em estética, mas
não acredito que seja só isso, a estética individualmente não se sustenta sozinha.
Os yorubás dizem que sem Exu, o deus da dinâmica e
dos caminhos, nada se sustenta, uma casa sem Exu não
para em pé, o mundo sem Exu é estático. Acredito que
a arte também é assim, precisa de alguma manifestação para que alguma coisa aconteça. Isso não vem gratuitamente, o artista tem que causar a combustão, tem
que trabalhar muito para evocar essas forças. Quando
estamos na passividade do ouvir, podemos também ser
atingidos por esses raios dinâmicos, uma buzina ou
31

uma máquina de lavar podem nos levar a alguma experiência interessante, totalmente adequadas ao campo
musical. Assim poderíamos passar do estado passivo
do ouvinte, para o da escuta, poderíamos também nesse caso ouvir uma canção dentro de uma lotação ou em
uma loja e nos interessarmos por essa música imediatamente e prosseguir esse interesse pelo resto da vida.
O mundo da escuta e do ouvir não são fixos, podem se
confundir entre si.
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Aishá Lourenço

A escuta está ligada à percepção. Perceber-se no tempo onde está ou se está em perigo, por exemplo. A audição é, na verdade, o primeiro sentido desenvolvido
pelo ser humano. O bebê escuta a mãe de dentro da
barriga e recebe estímulos do que acontece fora. Escuta quando a mãe está em perigo, quando a mãe está
feliz, escuta enquanto ele mesmo está sendo gerado.
São sentimentos que fazem parte do despertar, do saber, do se conscientizar do “eu existente”. Então, pôr o
corpo em escuta é naturalmente um dos caminhos para
a evolução. É não estar inerte dentro de uma outra coisa. Você está escutando o seu corpo e com o seu corpo,
desenvolvendo a sua percepção crítica. Seja isso sobre
escuta musical, de fala, de situações ou da sociedade.
Minha relação com a escuta hoje, confesso, é um “pouco problemática” (risos) depois de 22 anos trabalhando
com percussão. A minha primeira escuta musical foi
através do corpo... ficava lá no Zab (escola infantil de
método construtivista de Olinda) fazendo aulas de
dança com Meia Noite (importante mestre capoeiris33

ta fundador do espaço Daruê Malungo). Hoje, depois
de me desenvolver mais na percussão e na percussão
eletrônica, que são escutas de movimento, de timbres
e sensações, é natural conseguir escutar e identificar
quase tudo ao meu redor no dia a dia. O que me deixa
muito atenta e sensível aos sons, ruídos e barulhos.
É importante, portanto, saber relaxar e ter cuidado.
Também na hora de trabalhar, atenta aos volumes dos
fones, monitores auriculares e microfonia.
Ano passado fiz um teste para saber como está a minha
audição e descobri que tenho uma percepção de graves
mais apurada que o normal. É com essa audição que
escuto as coisas em casa, andando na rua, brincando
de perceber qual é a textura, a velocidade e a materialidade dos sons. O importante é que eu gosto muito de
ouvir as coisas.
Sobre tecnologias, temos a evolução da comunicação
e do efeito que ela causa. Em relação ao mercado da
música, por exemplo, a tecnologia é uma ferramenta
que facilitou muitos artistas se emanciparem e se autopromoverem. Além das trocas entre músicos e o desenvolvimento de projetos em qualquer parte do mundo.
Ao falar da tecnologia é preciso considerar e entender
os diferentes níveis de acesso aos seus recursos, desde
dispositivos de reprodução de sons, plataformas de
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comunicação, softwares, instrumentos e estudos. Não
só uma coisa de você desfrutar um som e ser uma coisa legal, mas você entender como se manipula isso e
como essas ações podem interferir socialmente. Como
isso pode ir pra um campo do ser humano que relaciona com o dinheiro, com guerras, com política, afinal,
como diria Murray Schafer, o ouvido não tem pálpebras.
Eu acho que o essencial, em relação à música especificamente, é agirmos com a nossa criatividade independente do recurso. Quanto à tecnologia, ela é uma ferramenta, não é? Quando bem utilizada é massa.
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Makely Ka

Até a invenção e a popularização do fonógrafo entre o
final do século 19 e início do século 20 a única forma
de ouvir música era enquanto ela estava sendo executada ao vivo. Isso teve uma implicação em todas as formas de manifestação musical desde os períodos mais
remotos. A música sempre possuiu, por causa da performance do músico, um caráter ritual de presença física. Com a popularização do disco e de outras formas
de armazenamento da onda sonora a fruição da música
foi ganhando outro aspecto, cada vez menos coletivo e
mais individual.
Claro que paralelo a isso continuaram acontecendo as
performances ao vivo, os shows e concertos. Mas essas
formas de audição na verdade eram ampliadas e potencializadas pela possibilidade de escuta anterior, seja
através dos discos, seja através do rádio e da TV. Por
outro lado, armazenar a música implica também em
reduzir o espectro sonoro e direcioná-lo de acordo com
as limitações da tecnologia disponível. Os microfones
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não captam todas as frequências audíveis, assim como
os aparelhos de reprodução em geral não conseguem
reproduzir com fidelidade o que foi registrado. Alguma
coisa sempre se perde e acabamos adaptando nossa escuta às condições tecnológicas disponíveis. Foi assim
com os primeiros cilindros de cera, depois os discos de
vinil, as ondas curtas AM, depois o FM, o CD, o mp3, o
streaming. As frequências se achatam, ouvimos mais
ou menos harmônicos de acordo com a tecnologia da
época, a aparelhagem disponível, a disposição para a
escuta.
Com as plataformas musicais que surgiram na última
década, a impressão é que se normalizou a ideia de
música como pano de fundo. Música para fazer exercício físico, para relaxar, para o happy-hour, para ouvir
enquanto arruma a casa. É como se a música estivesse
onipresente e ao mesmo tempo não existisse, ela está
ali como uma sombra ou uma vertigem. De minha parte não costumo ouvir música enquanto estou fazendo
outra atividade. Não gosto de ouvir música como pano
de fundo. Prefiro estabelecer uma relação de escuta
focada, uma espécie de ritual. Então preciso ter um
ambiente adequado acusticamente, com equipamentos
de reprodução que vão me dar a possibilidade de ouvir
toda a riqueza sonora da gravação. Até porque trabalho
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profissionalmente com isso, tenho já o ouvido saturado
de sons. O momento de ouvir música precisa ser especial. Senão é melhor o silêncio.
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Gean Ramos Pankararu

Pôr o corpo em escuta faz sentido tanto para a concepção quanto para a internalização ou para não fazer
nada mesmo, apenas para sentir as reações frente a
tantos acontecimentos. Ultimamente tenho me ouvido
muito… Os sinais, as sensações, a poesia não escrita, a
ancestralidade, os sons não reproduzíveis; essa é a minha relação com a escuta. Tenho experimentado trabalhar com algumas tecnologias, dentre elas a produção
de trilhas sonoras e o uso do som mais eletrônico. Tem
sido importante produzir à distância. É importante
também reconhecer que pude acessar e pesquisar muito mais depois do uso dessas tecnologias.
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Jonatas Onofre

Para mim, o lugar da escuta, antes de ser espaço dessa
experiência de total mobilização das atenções do corpo, é uma oportunidade aberta e constante de emancipação. Uma espécie de outra revelação do mundo e
das coisas que nele se movem. Um ato que para tantos
é tão simples, mas ganhou esse espaço todo dentro de
mim porque a tradição religiosa de minha família me
privou de travar contato com a música popular durante
muitos anos. Então, as primeiras incursões pelas discografias da mpb, e depois pela música “não religiosa” de
outros países, desaguaram num processo que alterou
profundamente meu jeito de ter contato com arte e
com as pessoas. Um acontecimento capaz de me levar
para além daquele primeiro horizonte limitado que me
foi imposto durante boa parte de minha formação.
Desde então, o processo de escuta nunca mais deixou
de significar também uma travessia para descobrir
mais sobre minhas próprias raízes e, muitas vezes,
revelar o quanto ainda precisa ser rompido dessas
amarras. Algo que em determinado momento chegou
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a ser recebido pelas pessoas da minha comunidade,
mesmo que elas não se apercebessem, quase como um
gesto político, uma tomada de posição que reorganizou relações e pontos de vista. Mas minha vivência
com determinadas realizações musicais daquele meio
religioso, realizações essas que se aproximavam e até
dialogavam em profundidade com a música profana ou
secular, como preferem chamar, tão desnecessariamente, os protestantes, ainda influenciava, e talvez influencie até hoje, mesmo que muito sutilmente, meu jeito
de entender a audição de um fonograma. Esse contato
queria sempre significar algo próximo da experiência
do sagrado ou mesmo de uma epifania nas fronteiras
do místico. Como no princípio da minha caminhada
toda arte precisava estar essencialmente direcionada à
divindade, e ao mesmo tempo era por ela “inspirada”,
havia um imperativo de se assumir sempre uma posição reverente diante das canções.
Virando as costas para essa primeira “forma” de escutar e procurando um caminho que beirasse o extremo
oposto fui atrás de coisas que ajudassem a desconstruir essa atenção excessivamente contrita e passiva.
Nessa fase, conhecer alguns “malditos” tanto na música (Jards Macalé, Walter Franco, Itamar Assumpção)
quanto na poesia (Roberto Piva, Claudio Willer, Tor41

quato Neto) foi o que mais ajudou na desmontagem
dos principais “mecanismos” que guiavam minhas
maneiras de absorver os sons. Isso tudo desembocou
na constituição do meu processo de composição. Nele,
procuro o gesto de misturar as contradições antigas e
as novas experiências ainda com alguma tentativa de
abordar o sagrado, mas agora assumindo uma postura
totalmente diferente. Parto desses pontos da minha
trajetória, tão próximos da minha intimidade, por entender que eles podem ajudar a deixar mais clara a
ideia que faço hoje da minha relação com a arte, visto
que se trata de uma construção que partiu desde antes
daquele momento de ruptura e segue se fazendo e desfazendo todos os dias.
Agora, compreendo o acontecimento da canção como
algo muito próximo da experiência de leitura de um
poema: dois momentos de embate, recriação e crítica, nunca o leitor/ouvinte ficando numa posição de
simples receptor de uma mensagem. Desaparece a
reverência para dar lugar a uma postura de desafio.
Isto significa que mesmo obras capazes de referenciar
um espaço do sagrado no imaginário até dos que não
tem religião, como acredito que seja o caso de determinadas canções presentes em discos como Carmo de
Egberto Gismonti, No risco do relâmpago de Piry Reis
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e Seeds On The Ground de Airto Moreira, mesmo trabalhos dessa natureza não me retiram mais de uma posição inquieta e questionadora a partir da qual procuro
nortear a minha experiência de fruição.
Neste sentido, o que eu chamei de “total mobilização
das atenções do corpo” para a escuta acaba sendo exatamente o que você aponta como “pôr todo o corpo em
escuta”. É algo que está no limite da ideia de concentração e talvez se aproxime em alguns momentos da
quietude meditativa para depois retornar à excitação e
desconfiança diante das perguntas que a obra vai suscitando à medida que avançamos na sua redescoberta.
Talvez a melhor imagem desse entendimento da escuta
seja um pêndulo oscilando entre a placidez e o frenesi. E falando em frenesi o espaço virtual, onde estão
arquivadas quase todas as discografias, está fundado,
me parece, nas ideias de simultaneidade, rapidez, ruído
e urgência. Não sei dizer se há silêncio na internet. É
inevitável que tal contexto tenha profunda influência
na nossa maneira de escutar música. Se antes era quase um ritual, ao menos uma oportunidade de encontro
e expressão coletiva (a audição do vinil através de
um aparelho de som que tomava considerável espaço das salas de estar), hoje a experiência é quase que
totalmente individual, solitária. Carregamos nossas
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discografias, playlists e plataformas em pequenos aparelhos e nos bastam fones de ouvido. Ouvimos música
no ônibus, na caminhada ou andando de bicicleta, nas
salas de espera dos consultórios e nas mais variadas, e
inusitadas, ocasiões.
Nesse contexto, a canção, se estiver sendo consumida
diretamente da internet, também vai competir com
as notificações, as propagandas visuais fixas e todo
tipo de interferência que as redes podem produzir.
Ainda existe a intervenção de algumas plataformas na
fluência de um disco com a interposição de intervalos
comerciais entre as faixas para aqueles que utilizam o
serviço gratuito. Entendo que o disco é criado com a
premissa básica de ser um todo coeso, organizado na
intenção de produzir um sentido que já se insinua na
escolha da sequência das músicas, na maneira como
ocorrem as transições entre os fonogramas, na posição
de cada elemento e no tempo que totaliza o percurso.
Comerciais quebram a narrativa, suspendem a atenção
e fragmentam a construção de um panorama da obra
por parte de quem está escutando. Sei que essa é uma
questão polêmica e que em muitos sentidos a ideia de
uma desaceleração para a escuta já perdeu bastante
força pela impetuosidade da própria dinâmica social
que nos arrasta. Abordo esse ponto muito mais por um
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incômodo que resiste no centro das minhas intenções
estéticas, e éticas também, por ainda não achar que a
ideia do disco completo se esgotou ou esteja perto de
dar seu último suspiro. Não quero parecer anacrônico,
ingênuo ou saudosista, falando assim dos contextos
antigos, definitivamente o mercado de vinis não precisa de minha defesa e nem quero fazer de conta que não
vivemos num mundo capitalista. É tudo muito mais
complexo do que parece. Existem os monopólios, os
becos sem saída, as intervenções agressivas na constituição das obras.
Contudo, ao mesmo tempo sei que há plataformas “alternativas” que preservam um pouco da perspectiva
de uma obra totalizante e também propõem formas
mais diretas de comercialização dos fonogramas, com
o artista tendo um maior controle das transações e
também maiores possibilidades de retorno financeiro.
Venho observando que esse caminho tem sido a escolha de artistas como Negro Leo e Rua do Absurdo, por
exemplo, que, na minha visão, para terem as potencialidades de suas produções plenamente evidenciadas
utilizam esses espaços, de maneira muito exitosa, alcançando a tão cobiçada autonomia.
Eu mesmo utilizei esse tipo de plataforma como único
espaço de disponibilização de minhas experimenta45

ções durante alguns anos até me render aos demais
veículos de streaming por imposição do novo contexto
de veiculação, lançando assim dois álbuns e dois singles. Mas até hoje é apenas no espaço alternativo que
estão todos os meus discos lançados até agora. Reconheço que essa nova cultura de audição totalmente
influenciada pela rapidez do circuito evolutivo da tecnologia e determinada pela dinâmica das plataformas é
um caminho sem volta, o preço que pagamos pela relativa democratização dos meios de produção cultural.
Quero que meus próximos trabalhos continuem chegando às pessoas, mas ainda insisto na feitura de algo
que possua narrativa, roteiro e possa deixar em evidência, já a partir das escolhas mais externas, um pouco
do segredo construído e tensionado no interior da obra
para acontecer ali, atenções mobilizadas, suspensão e
trânsito, no instante da abertura do corpo ao som e ao
sentido.
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ii.

NÃO É VER NO ESCURO.
É VER O ESCURO

Ano passado, numa aula em que se debatia sobre crítica cultural, mas pensando-a através do que seria escrever sobre o “contemporâneo” na arte, logo alguém lembrou de um famoso texto do filósofo Giorgio Agamben,
de um livrinho chamado “O que é o contemporâneo?”,
e nele a seguinte sentença: “Contemporâneo é aquele que mantém fixo o olhar no seu tempo, para nele
perceber não as luzes, mas o escuro.” Então, imaginei
uma sala imensa, escura e repleta de gente; enquanto
um grupo de pessoas estava desesperadamente procurando um modo de sair da sala, tateando no escuro
e tentando encontrar uma fresta de luz que seja para
poder sair desse lugar, uma pessoa decidiu sentar-se
no chão para ver o escuro, contemplá-lo, e não tentar
a todo custo ver no escuro, como as outras pessoas estavam fazendo, tentando de todo modo encontrar uma
saída. Então, havia essa distinção, entre ver no escuro
e ver o escuro. Trazendo essa anedota para o campo
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da música, eu formulei uma síntese que seria “Não é
ver no escuro. É ver o escuro.” E com isso, na função de
crítico, ao analisar uma obra de arte, me interessa mais
ver o escuro da obra, não propriamente encontrar a luz
daquela obra, ou seja, interpretar a obra num sentido
quase literal - como se fosse possível -, mas ter em si
próprio uma experiência sensível com a música. Com
isso, acabei percebendo que, pelo menos com mais intensidade, a partir de 2013 - nesse campo mais amplo
da chamada “música independente”, no circuito que
abrange os festivais, a imprensa, os editais culturais, o
circuito de casas de show e teatros -, alguns discos e,
consequentemente na crítica que acompanhava esses
discos, havia um desejo de acompanhar a “luz” do presente e produzir trabalhos que pudessem de alguma
forma responder à luz dos acontecimentos. No entanto, ser contemporâneo - se admitirmos a reflexão sobre
o que é o contemporâneo - não estaria propriamente
ligado ao tema, estética ou discurso corrente, mesmo
que concordemos com esse discurso, de resistência
contra o golpe e governo protofascista que se seguiria,
se pensarmos os anos de 2013 a 2020. Ao acompanhar
a luz do presente, corre-se o risco de datar os procedimentos e criações artísticas? O desejo de “soar contemporâneo” é uma preocupação para você?
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Negro Leo

Soar contemporâneo é estar no fluxo, e existem diversos fluxos de produção em diversas direções no
ambiente da cultura. Sendo assim, as experiências que
datam, ou seja, consagram, estimulam e preservam (no
último estágio de produção de valor), estão no fluxo
também. Todos estamos fadados à experiência do contemporâneo, embora, dessa perspectiva, a questão seja
se somos capazes de orientar, criar, desviar fluxos com
a nossa produção. E aí entramos no campo de forças da
cultura. A cultura é instituição e instauração. O primeiro movimento é reacionário e o segundo é revolucionário. A instauração é sempre o primeiro movimento
da cultura. A instituição codifica e generaliza valores
e mundos inacessíveis a todos, seja por distância geográfica ou temporal, ou mesmo psicossociológica. A
tecnologia associada a seu uso, ou seja, à cultura, também funciona de forma parecida. Me parece que o desafio do contemporâneo é trabalhar permanentemente
essa dimensão de instauração.
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Saskia

Eu acredito que uma criação artística, seja lá em qual
escuro ela estiver, ela gera uma luz. A luz pode ser interna e pode se enxergar o escuro por de dentro, mas
não quer dizer que estejamos vendo no escuro.
Gosto muito de deixar “sombras de dúvida” na minha
obra, gosto que o escuro envolva e confunda os espectadores, fazendo com que eles tenham que interpretar
o que estão sentindo. Então, não procuro indicar o caminho da saída na sala (como você coloca no exemplo),
mas sim dizer que é possível transitar ou sair dela se
você apalpar as paredes. Meus trabalhos vão bem pelo
caminho da “tateação”, acho que é preciso sentir para
se localizar.
Interessante que eu tenho conversado bastante sobre
luz e escuro nas conversas aleatórias pós pandêmicas.
Porque a gente tá dependente dessa luz não natural,
que acaba por descontrolar nosso relógio biológico.
“É muita luz”; a conclusão que eu sempre chegava. Os
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nossos olhos estão ficando cada vez mais quentes, e
existe uma cobrança de se ver mais, absorver e saber
mais. O “ver no escuro” vem avassalar a circunstância
da arte. “Os olhos vão diminuir”, eu penso. Exatamente
pra não ter que nem tentar ver mais, mas poder absorver sem que precisemos de lágrimas de emergência.
Não procuro soar contemporânea não, na verdade, eu
não procuro soar nada além da tradução mais literal
do que vaga na minha cabeça. Acredito também que
o “contemporâneo” vem muito do ponto de vista, ou
ponto de escuta. Eu sou mera consequência de tudo
que o mundo é ou já foi.
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Gean Ramos Pankararu

Acho que de toda forma de produção acaba sendo datada. No meu caso, me sinto na obrigação de relatar
toda desordem deferida aos povos da minha origem.
Entendi a minha responsabilidade social, eu sou uma
das pessoas que se estivesse na sala escura, buscaria
todas as contextualizações e as justificaria na minha
obra. O fato de estar no olho do furacão, e o meu estado de presença não me permitem “beber doses de good
vibes”.
Nesse momento em que aqui escrevo, ao menos dois
negros foram mortos, o equivalente a dois campos de
futebol foi queimado na Floresta Amazônica, inúmeras
comunidades indígenas - inclusive essa que estou agora - sofrem ameaças e são alvos das armas dos defensores do agronegócio do país. De tal forma, me tornei
um relator de tudo que temos vivido e espero que isso
sirva de referência para as futuras gerações.
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Aishá Lourenço

Se eu exercito escutar o meu interior e, nessa perspectiva, se eu faço ou penso em coisas mais relacionadas
ao meu tempo? Sim, mas eu não desejo soar contemporânea, é natural que eu seja. Eu vivo no meu tempo e
existo nessa leva de percussionistas muito interessantes, pós-Naná Vasconcelos.
Eu sempre penso muito sobre o acesso a recursos.
Porque a música contemporânea é também de acordo
ao acesso, o estímulo da sua percepção e a educação
relacionada a isso. Antigamente, por exemplo, tinha
música nas escolas, o que já aproximava a criança de
se expressar através dela. Hoje, apesar de obrigatório,
muitas escolas já não desenvolvem essa atividade. Começou a ser preciso acessar conservatórios, centros de
criatividade e aulas particulares, o que já restringe um
pouco.
Mas, sobre recursos, podemos pensar de uma forma
mais ampla. Por exemplo, uma vez tive a oportunidade de vivências à experiência que você imaginou e
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descreveu, num ritual Maya chamado Temazcal, onde
você fica dentro de uma oca escura como uma sauna,
aquecida por pedras vulcânicas. A luz só aparece quando essas pedras são colocadas e recolocadas dentro da
oca. Lá dentro nos conectamos com o nosso íntimo no
escuro por horas, rezando, cantando e tocando tambor
– pense num negócio louco, foi bom que só, recomendo.
De qualquer forma, passar por procedimentos como
esses também tem a ver com você ampliar a sua visão
sobre lados mais relacionados a medos e dores, e conhecer um pouco mais de si através desse escuro. E
isso é uma prática ancestral que muitos sequer sabem
que existe.
Bem, o rótulo de contemporâneo é muito relativo. Por
isso não me preocupo. Se a música vem da capacidade
humana de se expressar através de sons, práticas de
rituais de identidade cultural e curiosidades sonoras, o
acesso a recursos e estudos só vai existir profissionalmente, ou não, se lá dentro você sabe que seu espírito
foi tocado pelas Deusas! E os rótulos vêm como consequência de uma perspectiva de fora para com a pessoa
que se manifesta assim em relação ao seu tempo.
Numa perspectiva que você está trazendo da música
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alternativa, por exemplo, vejo tudo muito mais amplo
que isso. Então, falar de uma cena é muito restrito.
Cada um vai viver o seu processo... Nasceu ali, cantando com uma voz massa, tocando ou falando poesias, ou
criando músicas, vai estar sendo influenciado pelo seu
contexto e por referências históricas. Não vejo a coisa
como vertical, vejo como horizontal. E a luz que essa
pessoa emitiu na vida, se ela tá na cena alternativa e
simplesmente anda com as pessoas, ou se ela não está
em cena nenhuma, se ela tá produzindo em casa...
Pra mim, é muito mais amplo que isso. É dizer que
essas pessoas vão usar dos recursos que têm para se
expressar. Algumas vão provocar reflexões, outras vão
provocar mais divertimento, outras vão provocar divertimentos e reflexões profundas, outras não vão provocar nada, só o ziriguidum, que atinge a coisa da relação
humana de paquera e soltura de corpo, libido, sofrência, coisa e tal. As pessoas nascem, vivem, e depois que
você vai entender o que foi aquilo que aconteceu.
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Rodrigo Caçapa

Não há escolha possível entre ser ou não ser contemporâneo. Nenhum artista escapa do seu próprio tempo
– seja ele considerado conservador, tradicionalista ou
vanguardista. É uma ilusão imaginar que temos algum
poder sobre a contemporaneidade de uma obra, assim
como é uma ilusão a nossa própria percepção do tempo. A maneira como percebemos o tempo não é necessariamente um problema, evidentemente. O problema
é a utilização da ideia de contemporaneidade para o
estabelecimento de hierarquias entre as diferentes formas artísticas – e consequentemente entre os grupos
sociais que as cultivam – conferindo assim um determinado valor estético e econômico a algumas destas e
negando-o a outras.
Uma armadilha em que talvez estejamos nos enredando: a janela temporal da dita contemporaneidade
parece estar se reduzindo rapidamente. A música lançada há cinco ou dez anos ainda é contemporânea? A
pressão pelo consumo imediato e acelerado, estimu56

lado não apenas pelos cronogramas publicitários e
comerciais, mas também por muitos artistas e produtores culturais, não estaria restringindo a relevância
das obras (conceito cada vez mais associado à pretensa contemporaneidade) a um período de um ou dois
anos? Caminhamos para uma hegemonia dos produtos
artísticos com validade comercial e estética limitada a
três meses, em perfeita sincronia com os balanços financeiros trimestrais? Não sei...
Voltando à questão da nossa percepção do tempo: um
músico que projeta uma composição através da escrita
de uma partitura, um roteirista de cinema e um dramaturgo, têm diante de si a possibilidade de vislumbrar
outra experiência temporal. Esses artistas podem experimentar algo assemelhado ao congelamento e à reversibilidade do tempo ao imaginar e projetar, através
da escrita, algo que só se materializará no tempo, digamos, linear. Os mais atentos percebem que ao alterar
ou adicionar um elemento em determinado ponto de
uma obra dessa natureza estarão alterando a percepção de outro elemento que o antecedeu. A experiência
de suspensão do tempo também pode ser vivenciada,
através de outros meios, por artistas (e mesmo pelo
público) durante uma performance musical ou cênica,
ou num ritual religioso, como costuma ocorrer no cam57

po das chamadas “culturas populares”. Já pude sentir
algo assim nas noites em claro fazendo música na rua
com amigos. Também já ouvi de alguns maracatuzeiros, coquistas, repentistas e iniciados na jurema e no
xangô expressões como “o tempo parou” e “nem senti
e já amanheceu”. O que poderia ser mais antagônico ao
tempo matemático e à produtividade tão fundamentais
para o funcionamento das sociedades capitalistas?
O que estaria, então, ao alcance de um artista consciente da inevitabilidade da contemporaneidade? Este
me parece ser o caminho mais fértil e libertador: ampliar criticamente o conhecimento do passado e, em
resposta às necessidades individuais e coletivas que
inevitavelmente surgirão desta consciência histórica,
transformar, através da invenção, a herança ou patrimônio em que se está imerso. Se é possível imaginar
uma atitude futurista para a atividade artística, é esta
que me interessa.
Sobre a questão da necessidade artística, me vem agora à mente uma ideia do compositor Arnold Schoenberg, expressa no seu tratado intitulado Harmonia,
publicado há mais de um século. Dito com minhas
próprias palavras: quando um compositor resolve uma
necessidade surgida do trato com a linguagem musi58

cal, ele inevitavelmente cria algo belo. E ao criar algo
belo, terá solucionado, talvez inconscientemente, uma
necessidade intrínseca à linguagem. Me parece importante enfatizar que a ideia de “resolução” compreende
também a invenção ou a percepção de outras (novas?)
questões e problemas.
E sobre a relação entre tempo, transformação e permanência na arte, tenho procurado resumir minha visão
com uma analogia simples. Tradição sem invenção não
é rio, é açude. Rio não é água, leito e margem. É energia cinética. Alguns rios correm ligeiros e violentos,
outros lentos e fundos. Alguns outros são intermitentes. Açudes também tem sua utilidade.
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Kiko Dinucci

Me identifiquei muito com essa fala do Giorgio Agamben. Lembrei de um detalhe. Uma vez eu estava em
Festival no interior de São Paulo e fiquei hospedado
em uma pousada maravilhosa, uma espécie de chácara. Um dia, voltei para essa pousada em um escuro
absoluto, onde não dava pra enxergar o chão e comecei
a sentir medo de pisar em alguma cobra, perder a estradinha de terra. Os sons de animais não facilitavam,
muita influência dos filmes de terror norte-americanos.
O primeiro sentimento foi medo, pensei em correr, mas
minhas chances de me machucar aumentariam. Então,
parei e fiquei quietinho no lugar que estava, depois de
poucos minutos meus olhos se acostumaram apenas
com a luz da lua e pude voltar à minha trilha, os sons
dos animais já não eram ameaçadores também. No
conto “São Marcos”, do livro Sagarana do Guimarães
Rosa, a personagem, conhecedora da mata se sente totalmente ameaçada quando fica cega repentinamente
em meio a floresta.

60

No campo da crítica, já faz um tempo que aponto escuros em minha obra, gosto muito dessa perspectiva.
Alguns exemplos são pontuais. Encarnado da Juçara
Marçal e Passo Elétrico do Passo Torto foram feitos e
lançados em meio ao turbilhão de 2013. Havia um sentimento de panela de pressão no ar. O professor Walter
Garcia faz um paralelo muito interessante do Encarnado com os atos de 2013, principalmente na análise que
ele faz da canção “Ciranda do Aborto”, na qual ele diz
que o aborto poderia ser o de um projeto progressista
que estava em curso no Brasil e foi interrompido à força prematuramente. Quando veio o golpe de 2016, Elza
estava lançando A Mulher do Fim do Mundo e o Metá
Metá estava lançando o MM3 e depois eu lancei o disco
Cortes Curtos. Esses discos são ásperos, apocalípticos,
dolorosos.
Hoje em dia muita gente diz que o meu disco Rastilho
dialoga perfeitamente com o Brasil de 2020, quando
eu botei na letra “queima, deixa arder, virar cinza, fumaça” não poderia imaginar que perderíamos mais de
30% do território do Pantanal em queimadas criminosas incentivadas por esse governo de morte, mas também parece ser uma coisa anunciada, não é preciso ser
adivinho pra saber que esse governo é um projeto de
morte.
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Eu tenho uma certa preocupação em ser contemporâneo ou soar contemporâneo, porque no campo da
canção a nostalgia nos assombra o tempo todo. Tento
fugir da nostalgia. No samba se homenageia muito o
passado, os “tempos de outr’ora”, existe esse imaginário do Rio de Janeiro do começo do século XX, terno
branco, chapéu de palha. Me lembrei daquele samba do
Manacéa “ah, quantas lágrimas eu tenho derramado/
só em saber que não posso mais/ reviver o meu passado” e da música “Goiabada Cascão” de Wilson Moreira
e Nei Lopes “goiabada cascão em caixa/ é coisa fina,
sina, que ninguém mais acha”. Tem um trecho que eles
dizem: “Samba de partido-alto com a faca no prato e
batido na mão/ Já não tem na praça, mas como era
bom/ Hoje só tem discoteque, só tem som de black, só
imitação/ Já não tem mais caixa de goiabada cascão”.
Na letra observamos uma glorificação de coisas boas
do passado e a abominação de coisas “que podem ser
boas” do presente, não dá pra pegar toda a história da
discoteque ou da Black Music e resumi-las apenas ao
âmbito mercadológico, mas entendo essa preocupação
que eles tinham diante das influências estrangeiras.
Outro exemplo curioso são os frevos-canção/líricos, as
letras falam dos antigos carnavais, a maioria das canções são antigas e já naquela época já glorificava uma
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época de ouro do carnaval de rua, no momento em que
novas letras deixaram de ser feitas, as pessoas cantam
nos blocos líricos canções antigas que exaltam um outro passado ainda mais distante. No imaginário do que
chamamos de MPB, encontramos uma nostalgia épica,
o compositor ou cantor tem que se postar sério perante o público, aquele olhar do Che Guevara mirando o
horizonte e dizendo a verdade, me vem aquela frase do
Tom Zé na canção complexo de Épico “Ai Meu Deus do
céu/ vai ser sério assim no inferno”.
Procuro não cair nessa de “antigamente é que era
bom”, várias coisas regrediram, mas várias outras
coisas avançaram também, então, sai pra lá nostalgia.
Acho muito interessante a filosofia yoruba de Ifá, o adivinho, que chamam de pai do segredo ou da sabedoria,
Babalawo, é um cara que decora centenas de versos
que narram aventuras, estórias de perigos, superações,
guerras, amores. Cada signo que chamam de Odu contém diversas narrativas. Ao todo são 256 odus. Nesses
signos você pode refletir sobre todas as possibilidades
de caminhos e enredos que uma vida humana pode ter,
porque os problemas humanos são circulares, um drama vivido por Xangô um dia, pode ser o mesmo drama
vivido por você nesse exato momento.
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Então, nesse caso, o babalawô faz menos previsão de
futuro e faz mais análise da sua natureza, do seu presente; diagnosticar os problemas do consulente a partir desses versos, pode dar conselhos práticos, como
pode oferecer Ebó, uma oferenda para ajudá-lo nos
caminhos. Acho isso uma concepção muito avançada.
De alguma maneira, o Ifá é também uma contemplação
do escuro, tem até um odu chamado Oyeku Meji, o pôr-do-sol, o oeste, que fala exatamente disso. Está aí uma
coisa totalmente antiga, milenar, mas que trabalha com
uma tecnologia da sabedoria e dialoga muito bem com
o presente.
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Makely Ka

O meio cultural brasileiro sempre teve um papel importante nos rumos políticos do país. A partir dos anos
1960, com o recrudescimento do regime militar, a atuação dos artistas passou por um período dramático, de
resistência e enfrentamento da censura à prisão e ao
exílio. Tudo isso forjou um sentimento de urgência e
necessidade de posicionamento contra a ameaça antidemocrática que nos espreita sempre a cada esquina.
Essa insegurança advém também do fato de que nunca
levamos a julgamento nem punimos os responsáveis
pelos crimes cometidos durante a ditadura. Essa sombra nos persegue.
Por muitos anos a esquerda soube capturar esse sentimento e direcionar para fortalecer seu campo ideológico. Esse casamento resultou num alinhamento quase
automático até a redemocratização e se consolidou de
uma forma mais ou menos coesa durante os dois primeiros mandatos de Lula, que possibilitaram o fortalecimento da malha cultural do país através do Cultura
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Viva, por exemplo, coordenado por um MinC que espelhou o arrojamento inicial daquela proposta.
No início do primeiro mandato de Dilma, todavia, houve uma ruptura que culminou com uma cisão definitiva
a partir de 2013. A esquerda perdeu ali o protagonismo
da narrativa cultural, na guerra híbrida de símbolos e
memes com a direita. No afã de impor uma nova narrativa, após as manifestações organizadas pedindo o impeachment, a esquerda governista voltou seu aparato
de imprensa para a disseminação de uma narrativa que
resgatasse esse vínculo com o meio cultural. A narrativa do golpe capturou corações e mentes. Hoje é praticamente um discurso hegemônico no meio cultural e
universitário, isolado do restante da sociedade.
Para mim, junho de 2013 foi um ano fundamental para
entender os descaminhos que trilhamos nos últimos
anos. Naquele momento a esquerda abriu mão de disputar as ruas e criminalizou os manifestantes. Acredito
que ignorar o apelo das ruas e menosprezar as maiores
manifestações populares que já aconteceram no país
ainda vai nos custar muito caro. Grande parte do setor
cultural leu a conjuntura de uma forma equivocada. O
mesmo partido que criou e incentivou a narrativa do
“golpe de estado” se coligou com candidatos a prefeito
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dos partidos que votaram o impeachment; votou pela
não cassação da chapa no TSE; depois seus representantes subiram no palanque ao lado de alguns dos
principais artífices do que chamam de golpe. Mas esse
discurso caiu como uma luva no meio cultural, é uma
narrativa hegemônica, por mais delirante que tenha se
tornado.
Tantos agentes culturais, artistas, professores universitários, simpatizantes, intelectuais e profissionais
liberais ligados ao universo cultural, quase todos adotaram a narrativa do golpe como um fato incontestável,
sem questionar, construindo toda uma visão de mundo
a partir dessa falácia. O fato da narrativa fechar-se
cada vez mais em si mesma e isso tornar o grupo que
a adota uma verdadeira bolha causa pouco incômodo
já que os artistas, professores universitários e agentes
culturais sempre se consideraram uma classe mais
esclarecida, a antena. Essa prepotência clarividente
explicaria, portanto, o fato que praticamente só esse
grupo defende essa narrativa, diante da indiferença
total e completa do restante da população. Mas, apesar
de confinada numa bolha, essa narrativa gera empatia,
senso de pertencimento, identidade de grupo. Quase a
totalidade dos artistas com quem convivo construíram
uma visão de mundo a partir da narrativa do golpe de
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2016. E não estão dispostos a abandonar essa crença.
Afinal, há textos, livros, cursos, canções, filmes e festivais confirmando e repisando essa pós-verdade. Se
alguma coisa não se encaixa opera-se um ajuste. Quem
circula no meio cultural ou acadêmico, mas não adota
a narrativa, faz qualquer crítica ou questionamento, é
porque faz o jogo da direita, ainda que esteja mais à esquerda que todos. Se você atua nesse meio, não tenha
dúvida, é mais fácil adotar a narrativa do golpe. Evita
constrangimentos com seus pares. Me parece, portanto, que essa é uma questão crucial para o setor cultural:
qual o papel do artista nesse momento de polarização
política, depois de ter adotado como discurso uma narrativa partidária de conveniência e diante da falta de
perspectiva para a arte diante de um governo que trata
o setor como inimigo? Não tenho resposta, mas nessa
perspectiva histórica nada me parece mais datado e
anacrônico do que as manifestações artísticas contra o
golpe de 2016.
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Jonatas Onofre

Essa é uma questão muito interessante, inclusive pela
forma como foi colocada. Antes mesmo de chegar à
música me faz pensar na própria poesia como oráculo,
quando observada com os olhos do homem que ainda
vivia sob o peso do mito. Nos tempos em que o poder
da palavra estava na revelação da “verdade” por meio
do vislumbre desse terreno nebuloso, e porque não dizer escuro, onde as coisas vindouras esperam sua vez
de acontecer, o oráculo era muito mais um gerador de
enigmas, charadas e labirintos do que luzeiro sobre as
veredas. Penso nisso porque o olhar sobre os acontecimentos do agora, as tentativas de apreender o presente,
ainda mais quando muito ligadas ao discurso político,
geralmente se dão na direção de esclarecer, desvelar a
face das coisas, desfazer o mistério, mas é exatamente
no extremo oposto que eu penso estar localizado, na
maioria das vezes, o lugar de atuação da arte.
Evidentemente que ver com clareza num cenário em
que todos os demais estão às escuras, o que significa
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estar um passo à frente, pode ser muito tentador e, por
vezes, o caminho mais óbvio para se estabelecer um
diálogo com a maior parte do público. Mas o risco de
se cair numa armadilha do tempo e ficar preso apenas
à circunstância, às coisas mais evidentes, às revelações
rasas, pode ser muito maior quando se busca uma saída fácil que pode terminar fazendo da obra de arte um
fóssil. E talvez este nosso momento histórico seja a ocasião em que a metáfora da “sala escura cheia de gente”
esteja mais em voga podendo desdobrar-se em várias e
várias direções, inclusive as piores.
Eu mesmo creio que me enredei numa busca por lançar alguma luz sobre uma face do presente quando do
lançamento de meu disco Caaporã. Gravado durante os
quatro dias que antecederam o segundo turno das eleições presidenciais de 2018, este trabalho acabou sendo
profundamente influenciado pelo clima de incerteza e
desespero que havia se instalado. Uma urgência muito
sincera me fez incluir certas canções no repertório do
álbum. Eu acreditava, como até certo ponto ainda quero continuar acreditando, que a “clareza” sem rodeios
de uma música como “Luz na Luz” era muito necessária
naquele momento. Não se tratava propriamente de uma
preocupação em me colocar como artista conectado
com meu tempo, mas sim a tentativa de extravasar um
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grito sufocado na garganta.
Observo o disco agora, dois anos depois de seu lançamento, e percebo muitas coisas que não estavam evidentes naqueles momentos de desesperança e medo. Se
eu usar as imagens que você colocou na introdução da
pergunta, “a sala escura” e o “contemporâneo” como alguém que aprende a conviver com a ausência de luzes,
se elas forem miradas como metáfora-espelho das canções do disco, certamente “Caaporã” ou “O sul é desnorteio” acontecem muito mais dentro do “escuro”, talvez
até atravessando-o, do que a referida “Luz na luz”, por
sinal, já pelo título indicando a procura por um excesso
de iluminação do cenário.
Sou um músico muito interessado pela canção brasileira e isso já é um ponto de tensão para mim quando
tento estabelecer alguma relação com as manifestações
musicais que estejam mais afinadas com o tempo presente. Reconheço, assim como Tatit, Wisnik e outros estudiosos, que o século XX foi o momento de “ouro” do
gênero canção no Brasil, mas a partir dos anos 10 deste
presente século, com todas as mudanças velozes, desconstruções e rupturas, restou a pergunta: para onde a
música popular caminhará? Isso me inquieta bastante.
Depois do pop e, principalmente, do rap, fenômenos que
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trouxeram novo fôlego, novas perguntas e desafios ao
contexto musical, mas também agora, e bem agora, num
cenário pandêmico, como vai se dar o acontecimento da
canção brasileira daqui por diante?
É curioso que eu esteja neste exato momento no meio
do processo de produção de um novo disco tentando
abordar as contradições do presente, mas procurando
tomar o caminho inverso ao do Caaporã. Como disse
antes, não é que no disco anterior eu tenha desprezado
o elemento escuro, o lado mais escondido, as questões,
mas, me parece, que foram as soluções sugeridas que
causaram mais impacto e ficaram reverberando no público. E isso talvez tenha explicação, se a gente pensar
de maneira sincrônica, no fato de que a obra é fruto do
jeito como as coisas se desdobravam naquele recorte,
um período que parecia exigir de todos uma preocupação com o discurso muito parecida, muito direcionada
aos mesmos alvos. Mas em pouco tempo o cenário (político, social, econômico) mudou e as influências do meio
na “psicologia da composição” recaíram de maneira diversa sobre a construção das obras. Há outros ares, pelo
menos para mim, e não são melhores. Aquela urgência
deu lugar a certo deslocamento, também um desconforto com o lugar ocupado (ou com o ponto de vista) e
com todas as impotências que a conjuntura lança dia72

riamente na minha cara. A ideia de resistência parece
realmente ter dado lugar a um sentido de re-existência,
como diz Zé Celso, e a pandemia se coloca como motivo
último, principal, mas não único dessa mudança. Agora
eu procuro construir e adensar nas canções suas potências de enigma e a possibilidade de provocarem incerteza. Percebo que tudo sempre quis vibrar sob a baliza
do incerto. Se antes para mim era quase uma obrigação
apontar clareiras, abordar o aspecto político num gesto mais direto, hoje as perguntas têm mais valor que as
respostas, mas ali, no momento quase desesperado em
que se cobrava revelação, ainda resistia a sensação de
que as coisas careciam de véus e jogos mais sutis de sedução. É como na procura da poesia: a tentativa de organizar um convite ao mistério e permitir que o tempo
indique a sobrevivência, ou não, a pertinência, ou não,
desse jeito de dizer as coisas. Sou outro, de regresso,
em tempos, continuamente, outros. De maneira que as
preocupações excessivas com a construção de uma convicção sobre a perenidade da obra, e consequentemente
desse lugar contemporâneo que eu poderia ocupar, já
se reduziram a um nível baixíssimo e espero que assim
permaneçam enquanto for interessante para a continuidade do meu trabalho.

73

Juçara Marçal

Interessante que vejo nessa segunda provocação algo
da primeira. O ouvir e o escutar estão aí também, né?!
Num outro sentido, a visão... ou um sexto sentido. (risos). Procurar a luz do presente ou simplesmente ver
o que tem pra ver (e se o que se tem pra ver é o escuro,
é o escuro que se vê)? As retinas talvez fiquem fatigadas demais se ficarem o tempo todo vendo e revendo a
pedra. Por que não fazer da pedra no meio do caminho
– pra continuar na alusão ao Drummond! Aquele justamente que não queria ser moderno, queria ser eterno.
(risos) – como que um mantra no qual imergimos? Há
um ato artístico aí que me encanta. O mergulho me
encanta. O que data uma obra talvez seja a qualidade
desse mergulho, o quão fundo se consegue ir. Não necessariamente o fato de ter abordado o presente.
Não me preocupo com o “soar contemporânea”. Me
preocupo com a qualidade do meu mergulho num
trabalho, busco a inteireza. Nem sempre consigo, mas
sempre buscando.
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Paula Rebellato

Sim. Acredito que sua anedota sobre o escuro antes da
pergunta já responde ela. Me preocupo em perceber o
escuro e paralelamente em ser fiel a mim mesma e não
tanto às “tendências vigentes”.
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Maria Beraldo

Soar contemporânea com certeza não é uma preocupação para mim. Mas eu sinto que só faço as coisas,
quer dizer, só componho, coloco as coisas de um fluxo
de dentro pra fora quando eu sinto que tenho alguma
coisa de fato para dizer. E eu tenho uma elaboração
que não é muito rápida. Tenho um fluxo de entrada e
saída de informação que fica um tempo comigo. Então,
o meu processo não tem essa preocupação de soar
contemporânea, ao mesmo tempo que eu tenho uma
característica que é de… Eu não sei muito como definir,
é difícil falar sobre esse assunto. Eu só consigo fazer alguma coisa em que eu me identifique e me sinta ali ao
tirar alguma coisa de dentro de mim mesma. Pra mim
tem a ver com muita elaboração pessoal.
As minhas primeiras músicas lançadas no meu primeiro disco são as músicas que eu tinha naquele momento.
Eu não componho muito. Depois que eu lancei o disco,
as pessoas me perguntavam sobre um disco novo, e
eu sentia que não tinha nada pra dizer, não só em palavras, mas esteticamente. Eu senti que não tinha uma
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elaboração, e fiquei um tempo lançando o meu disco e
acho que fiquei absorvendo coisas e elaborando, mas
não estava no momento de colocar pra fora, desse fluxo
de dentro pra fora, ao contrário, de fora para dentro, ou
mesmo só dentro. Agora eu sinto que tenho uma coisa
pra dizer, então, o meu fluxo vai ser de dentro pra fora.
Essas coisas que quero dizer agora tem a ver com diálogo, com coisas que foram e estão sendo feitas. Tem a
ver com ter escutado coisas e conseguir conversar com
aquilo, de conseguir me colocar.
Sobre acompanhar a luz do presente… Compor, se colocar artisticamente por uma questão… Depende das
intenções, de cada artista. É muito difícil falar sobre
os outros. Por exemplo, em relação ao golpe militar de
1964 e todo o período de ditadura militar que a gente viveu no Brasil, existem muitos artistas que foram
muito conectados com aquele presente e falando sobre
aquilo, fizeram muito sucesso no momento, foram super importantes para aquele momento e hoje em dia
não tem tanta relevância artística, se você for olhar
historicamente, e há outros artistas que tiveram a importância de acompanhar aquele momento político,
falando sobre aquilo, ao mesmo tempo, alguns artistas
permanecem, não pelo discurso, porque o discurso
contra a ditadura sempre vai permanecer e sempre vai
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ser importante, tudo o que os artistas falaram contra a
ditadura permanece e é muito relevante, mas musicalmente alguns artistas ficam mais do que os outros.
É muito legítimo e muito necessário que todo mundo
possa falar o que quer. E que os discursos sejam
livres e que todo mundo possa falar sobre política da
maneira que lhe couber e for mais espontânea, enfim.
E o que isso vai ser depois não temos como saber. Não
importa muito também. Alguém já falou, não lembro
quem, que a gente não tem a percepção do momento
enquanto está vivendo, tem que esperar passar pra
olhar e falar sobre aquilo. Principalmente falando
sobre política, o fluxo de diálogo e de liberdade de
expressão precisa ser livre e algumas coisas serão de
importância mais momentânea e outras mais histórica,
e todas elas são muito válidas.
Em resumo, não me importa muito ser contemporânea,
me importa dialogar e contribuir. Conseguir escutar,
elaborar e ter alguma coisa para dizer. Não dizer só
porque algo precisa ser dito. Muitas vezes o silêncio é
muito válido também, se a gente não conseguiu elaborar. E tem uma questão do tempo, tanto do mercado da
música quanto do capitalismo em geral, onde os tempos são muito rápidos e nas redes sociais todo mundo
precisa falar sobre um assunto, mas muitas vezes o que
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a gente precisa mais é escutar sobre aquele assunto.
Então, quem quiser falar precisa poder falar, mas as
pessoas não se sentirem obrigadas a falar. Claro, que
em alguns momentos todo mundo precisa se posicionar, mas tem uma coisa de tempo muito acelerado que
passa por cima da elaboração de cada um. Esse tempo
é muito importante, é interno e cada pessoa tem o seu.
Isso pra mim é o mais importante. Que cada pessoa
tenha o seu tempo de elaboração tanto artística quanto
política para falar, se posicionar, mas que seja sério e
constante. Esse respeito ao tempo de elaboração faz
com que muitas coisas não fiquem datadas. Algumas
vão ficar, mas tudo bem, a história é feita de muitas camadas.
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iii.

VISIBILIDADES DA
ARTE POLÍTICA

Nas discussões sobre “arte política” sempre entendi
que a arte panfletária ou como mero instrumento de
protesto era lida como um tipo de obra artística menor,
ou de interesse e repercussão que já nasce limitada. Ou
como define o filósofo Jacques Rancière, que tem muitas obras sobre a relação entre estética e política, no
qual afirma desejar: “Uma política da arte que precede
as políticas dos artistas, uma política da arte como recorte singular dos objetos da experiência comum, que
funciona por si mesma, independentemente dos desejos que os artistas possam ter de servir a esta ou aquela
causa.” Apesar de concordar com essa visão, sobretudo
no ponto de vista de que a arte “funciona por si mesma”, tenho percebido que a “arte política” compreendida como panfletária, muitas vezes traz um nível de
complexidade que não tem nem tempo de se desenvolver, pois é barrada logo de saída com essa categoria, o
panfleto. Não por acaso, ou talvez mesmo por isso, são
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obras que falam sobre raça, gênero, classe, entre outros
temas que são invisibilizados do debate justamente por
quem detém o poder, os espaços da mídia, de curadoria
etc. O que você pensa sobre essa noção de “arte panfletária”? Categorizar as obras de arte ainda faz sentido
nos dias de hoje? Na sua produção artística, essa relação entre arte e política se manifesta de que maneira?

81

Saskia

Acho difícil separar a política da arte quando o corpo
do artista é um corpo político. A minha existência é
por si só, então, um ato panfletário. É como quando eu
toco em uma cidade de um interior e uma mana preta
me vê. Uma mana preta que também queria ser artista, mas ela é impedida e desacreditada por toda uma
estrutura de opressão. Uma estrutura que não vem
dela nem da sociedade atual que ela vive, mas de um
sistema que se construiu há mais de 2 mil anos de imposição social. Quando essa mana depois do meu show
vem até mim e me diz “Tu me dá força pra eu continuar fazendo arte”, isso pra mim é automaticamente
político.
Eu aprendi a palavra “panfletismo” no colégio. Minha
professora de literatura sempre me dizia pra eu parar
de panfletar, não porque eu seja de fato política, mas
porque eu insisto bastante num discurso poético e de
efeito para convencer as pessoas a duvidarem dos seus
confortos invisíveis. A ideia de um panfleto é você con82

seguir a atenção do leitor, sem que ele esteja presente
no momento da criação do discurso. Eu tento chamar
a atenção, cutucar ali os cantinhos obscuros da mente
pra que através do mal estar, da incomodação, o ouvinte se coce, se conteste.
A catalogação e categorização é intrínseca do ser humano. Ainda mais quando a arte passa pelo filtro industrial e mercadológico. Todo e qualquer movimento
não nasce com um nome, mas ele é nomeado a partir
do momento em que começa a influenciar pra fora do
seu perímetro de execução. Eu sou especificamente do
tipo de artista que é difícil de categorizar. Eu gosto de
não estar em nenhum dos lados de nenhuma cerca. Em
cima do muro a vista é mais ampla.
Não vem de mim a categorização de uma arte panfletária. Mas tenho certeza de que ela é política pelo simples fato de eu existir e produzir fora dos catálogos.
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Maria Beraldo

Eu não sei se no meu meio esse tipo de arte é barrada.
Eu realmente não sei. Isso é uma questão complexa
porque o mercado tá comprando as questões políticas
agora, não é? Em parte, o mercado compra o discurso
político também. O que muitas vezes é uma cilada.
Porque o mercado tem absorvido questões de direitos
humanos em discurso, mas não em estrutura. Isso eu
acho complexo. Muitas vezes no mercado são valorizadas as chamadas minorias, mas a estrutura que o
mercado da música coloca à disposição não dá mais espaço para essas pessoas. Há uma distância entre o discurso, mesmo os artistas que estão em evidência, que
estão falando, e como esse mercado que estrutura tudo
isso funciona com relação a essas mesmas minorias.
Pessoas negras, pessoas LGBTQIA+, mulheres, pessoas
indígenas, enfim. O mercado continua excluindo essas
pessoas mesmo que ele compre como produto artistas
dentro dessas categorias.
No mercado da música independente esse discurso
está sendo valorizado nesse momento. O que é uma
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coisa muito boa. Mas acho que tem que chegar na estrutura. E aí tem uma separação de forma e conteúdo
no discurso que tem uma dificuldade de absorver outras estruturas musicais, porque o discurso é uma parte da mudança. Mas a forma da música, como ela vem,
a instrumentação, a relação com o que as pessoas estão
dispostas a ouvir. E o quanto isso é um rompimento
que existe no discurso, mas não há em termos formais,
numa música. Mas hoje em dia como o discurso tem
sido comprado pelo mercado, os reais rompimentos
artísticos não são absorvidos pelo mercado.
Sobre a categorização da obra de arte, acho que é
impossível não categorizar, no fundo. É a gente ter a
cabeça aberta e tentar relativizar essas categorias e
entender de onde essas categorias vêm, e do que elas
estão falando, que muitas vezes não é só de música. Os
nichos, de onde você vem, para onde você vai, quanto
dinheiro gira onde você está, tem a ver com o tipo de
música que você vai fazer. Então, as categorias são inevitáveis, o que cabe a nós é tentar ter alguma abertura
para circular entre elas, dialogar, muitos mais do que
circular, porque cada pessoa vem de um lugar, e o diálogo é sempre saudável. E acima de tudo respeitar as
categorias, mas entender o que significa para além de
uma redoma.
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A minha produção artística é política. Desde que eu
percebi que sou uma mulher lésbica. Percebi que viver
é um ato político. Uma mulher lésbica estar na rua é
um ato político, porque o nosso sistema paternalista,
patriarcal, misógino, heteronormativo, vai tentar me
destruir como pessoa, me colocar à margem. Então,
eu estar exercendo a minha vida com plenitude é um
ato político. Mas sim, eu sou uma pessoa que dentro
de uma classe social privilegiada, em relação a maior
parte da população brasileira, estou ao mesmo tempo
como uma pessoa oprimida e nessa classe. Então, é
complexo. Mas acho que a minha existência é política e
a minha percepção disso vem mudando com o tempo.
Então, a relação entre arte e política é intrínseca no
meu trabalho. Porque é um trabalho muito pessoal e a
minha vivência tem sido muito política desde que eu
descobri que eu era lésbica. E foi um processo muito
doloroso. Eu tive que me politizar muito pra sair do
armário mesmo. Então, eu sinto que estou em muitas
transformações pessoais e tudo isso me move muito.
A minha arte tem a ver com as minhas elaborações
pessoais. E com o que eu escuto, como eu vejo, como o
meu corpo está no mundo. Tudo isso é a relação entre
arte e política. A arte me ajuda a elaborar também, ao
mesmo tempo em que ela é a respeito do que eu vivo,
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ela é uma maneira de dialogar com o mundo. Na minha
música o discurso está totalmente ligado às estruturas
musicais, instrumentação, e na relação com o mercado
há um ímpeto de rompimento com o que está estabelecido.
Na minha música arte e política estão ligadas de modo
fractal, entre o que eu digo e o som que eu escolho para
tocar naquele momento, de instrumentação, timbre,
formato, tudo está ligado e tem a ver com a elaboração
que eu tenho do mundo, da pessoa que eu sou, do corpo que eu tenho no mundo, como eu tenho percebido
cada vez mais que o meu corpo é político e como ele
incomoda, como eu sofri muitas violências de gênero.
Toda a violência que o sistema binário capitalista heteronormativo impõe, tudo isso é e foi muito violento
para mim. Então, a arte que eu faço é minha maneira
de dialogar com o mundo, de estar, de dizer, de ouvir.
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Jonatas Onofre

Curiosamente, há poucos dias, quando comecei a escrever esses textos, me deparei com uma entrevista do
compositor cubano Silvio Rodriguez intitulada com a
seguinte frase atribuída a ele: “Todas las canciones, hablen de lo que hablen, son políticas”. Também acredito
que não existe isenção na arte. Nossas escolhas estéticas são reflexo das posições que assumimos e essas
posições, por sua vez, geralmente nos são impostas por
nossas convicções e pelo grupo a que pertencemos.
Quando falo de grupos é pensando exatamente na
dinâmica de nosso cenário atual e em como nos condicionamos a determinados lugares a partir de vivências
determinadas nesses coletivos. Ser um compositor
negro, por exemplo, no contexto das lutas identitárias,
profundamente legítimas no que diz respeito ao enfrentamento das muitas mazelas que assolam o povo
preto, implica numa série de temas e posturas que precisariam constituir “essencialmente” minha expressão.
Quando acontece atrelada apenas ao que já está determinado pelos traços atávicos ou pelas experiências
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que problemas como o racismo ou a falta de perspectiva profissional produzem, a música desse criador negro “engajado e afinado” com as causas sempre correrá
o risco de existir no espaço limitado e autorreferente
da crítica social e da denúncia. Essas duas coisas têm
importância incontestável, merecem atenção e, principalmente, seguir norteando grandes obras. Contudo
é cada vez mais evidente que impor a determinadas
pessoas o que suas condições humanas (devidamente
examinadas, categorizadas e catalogadas) devem produzir em termo de arte empobrece muito mais do que
dinamiza o fazer artístico.
Hoje há muito mais esforços de delimitação dos lugares e das “missões” de cada artista, o que me incomoda
pelo tanto de patrulhamento e ao mesmo tempo pela
interferência tão descabida nas escolhas estéticas de
cada um. Não se trata de tentar deslegitimar a luta das
minorias. Muito menos esvaziar as importantíssimas
pautas que atravessam o diálogo público depois de
tantos séculos sendo invisibilizadas. A canção popular,
como toda obra de arte, se desdobra sobre tensões e
jogos de sentido. Estabelece esse outro lugar onde reside o possível, o imaginado, o que poderia ter sido, e ali,
de fato, as coisas se permitem vir à luz completamente
guiadas por essa nova forma de organização da realida89

de.
Mas voltando à questão da tensão, sendo o movimento
de inventar outros mundos já um provocador da fricção entre real e imaginário, quero apontar a busca de
um equilíbrio, que não distensione a obra naquilo que
é central para produzir os efeitos, como sendo uma de
minhas maiores preocupações quando me proponho
a compor uma canção, seja ela qual for, mas muito
especialmente quando tento abordar nela temas espinhosos. O risco de se cair no discurso direto, didático,
no esforço comunicativo mais próximo do diálogo
cotidiano, existe e resiste. Exigindo de mim atenção
redobrada.
Ao mesmo tempo é muito interessante isso que você
diz sobre “arte panfletária”. Essa desconfiança gerada
pela categorização e consequente olhar negativo que
se tem sobre determinadas obras construídas a partir
da intenção de trazer à baila as questões que sempre
foram desprezadas pelas elites. O peso do que se diz
às vezes deformando o “como” se diz, ou engolindo a
obra. Ocorre, então, o que chamamos de arte datada,
coisa que parece ter sido inventada com prazo de validade, agindo apenas no aqui e agora. Para mim não
tocar em determinados assuntos seria uma covardia,
uma maneira de fugir do que sou e das coisas que me
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constituíram. Então, existe uma autocobrança em torno dessas questões. Mesmo que hoje, e desde muito antes, o rap seja a expressão mais inventiva, renovadora
e “vanguarda”, como diz Mano Brown, dessa fala que
precisa ter sua vez, mas não pode ser apenas “por ela
mesma” sufocando o elemento artístico, mesmo agora
que a canção popular, tal como a conhecíamos há tantas décadas, deixou de estar no centro do pensamento
brasileiro, com sua geração de compositores que também se predispunham a tentar explicar um pouco do
Brasil dando lugar a outros tipos de artista fragmentados em grupos contemporâneos que parecem pertencer a tempos diferentes.
Mesmo assim ainda insisto na canção brasileira. Devo
confessar uma coisa: ainda me apego a essa figura do
compositor que tem interesse em entender seu país.
Há uma curiosidade e ao mesmo tempo um sentido de
urgência como se já tivesse passado da hora, e talvez
tenha passado mesmo, de se alcançar uma compreensão mais segura do que se passa no nosso contexto,
inclusive enquanto latinamérica.
Mesmo desconfiado das proximidades excessivas entre
arte e política gosto de pensá-las como um retorno às
inquietações que me retiram de um lugar muito limitado (pela minha cor, por exemplo) para me integrar no
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desejo de conhecimento da comunidade geral. Acho
que a ideia de empobrecer a arte para que o discurso fique mais claro, por exemplo, sempre me parecerá uma
coisa desagradável. Mas essa minha quase convicção
não me impediu de fazer canções muito próximas de
um dizer quase cristalino organizado para comunicar
com o máximo de exatidão as coisas que estão na carne dolorosa do mundo com seus pesos e contradições.
“Vítima Ínfima” e “Berço” são exemplos de tentativas
dessa natureza. Dentro delas estão o genocídio negro,
as heranças da escravidão e a reverência às ancestralidades.
Entretanto, mesmo que pensadas dessa maneira por
mim e recebidas pelo público como algo muito próximo da música de “protesto” (e ao colocar essa categoria aqui, mesmo entre aspas, não posso negar, no mínimo, uma tensão ou certo nervosismo), procurei incluir
nas narrativas das duas letras, a segunda uma parceria
com Luann Ribeiro, elementos mágicos do imaginário
africano que nos habita, a mim e ao poeta-parceiro,
sem esquecer de todo um enigma festivo e altivo calcado nos ritmos tradicionais. Foi o caminho encontrado
para driblar a possibilidade de cair na obra esvaziada
que se deixa devorar por seu próprio discurso. Essa
busca exige um constante exame das maneiras, das fer92

ramentas, dos lugares que atravesso e que me atravessam, por que às vezes o jogo é sutil, mas muitas vezes
implacável. O risco, a possibilidade do abismo, o próprio abismo, é uma das razões mais fortes para insistir
e não voltar atrás. Deixo aqui, circulando, um verso que
fecha e abre caminhos meus e diz a outra face dos motivos de permanecer fazendo: “A única herança é a luta
e lutar, lutar”.

93

Rodrigo Caçapa

Acredito que estamos diante de outra inevitabilidade:
estética e política são indissociáveis. Aqui me refiro,
obviamente, à política num sentido mais amplo, não
necessariamente institucional. Uma pintura abstrata
ou uma música instrumental são tão inseparáveis da
visão política dos seus autores quanto um filme, romance ou canção que pretenda claramente denunciar e
questionar a desigualdade entre classes, raças e gêneros.
A “arte panfletária” me parece ser, entre outras coisas,
um reflexo direto da impossibilidade, dificuldade ou
incapacidade de se debater e encaminhar as questões
mais imediatas, urgentes e concretas no âmbito da
política institucional. Seria, pelo menos em parte, indício de um desequilíbrio social grave. Também tenho
a impressão de que o teor “panfletário” pode estar associado à necessidade do artista em estar à altura da
tal contemporaneidade tão valorizada pela indústria
cultural. São muitas as armadilhas... Ainda assim, não
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considero que um discurso mais ou menos panfletário
seja parâmetro suficiente (ou central) para se pensar a
relevância ou valor estético de uma obra.
Componho música instrumental, melodias para canções e arranjos para canções de terceiros. Escrevi
pouquíssimas letras, nenhuma delas com a intenção de
me aproximar das causas políticas mais imediatas. Há
alguns anos tenho preferido inclusive que os títulos de
minhas composições sejam os mais abertos possíveis,
deixando ao ouvinte algum espaço para realizar suas
próprias associações e dissociações com elementos
não propriamente musicais. Por outro lado, considero
que meu trabalho criativo tem um forte componente
político por estar, em grande parte, ligado a linguagens
criadas e cultivadas por grupos sociais frequentemente
invisibilizados e marginalizados, e que raramente são
percebidas e consideradas por quem construiu, constrói e reproduz as narrativas hegemônicas da história
musical brasileira.
Tocar viola e zabumba e compor baião, rojão e coco
não é exatamente uma escolha. Desde o início, tenho a
sensação de que fui fisgado, de que esta é a melhor música que posso fazer. Da mesma maneira, não sinto que,
no meu percurso profissional, a estratégia política an95

tecedeu a abordagem estética. Nem ocorreu exatamente o contrário. Evidentemente, o que me atraiu imediatamente e com mais intensidade para esse universo
– que se convencionou chamar de “cultura popular” e
“tradicional” – foi a força criativa e a beleza exuberante
dessas músicas.
Ainda assim, sinto que a consciência política das condições a que estão historicamente submetidos os artistas “populares” sempre esteve presente, sempre me
acompanhou. Não consigo separar estas duas dimensões quando rememoro minhas primeiras experiências
de contato direto com a cantoria de viola, com as rodas
de coco e ciranda, com as sambadas de cavalo marinho
e maracatu de baque solto, nos subúrbios de Olinda e
no interior de Pernambuco, saindo da adolescência pra
vida adulta, entre 1993 e 1994.
Me parece muito natural ter sentido o impacto profundo da música e ao mesmo tempo o choque e a indignação com a injustiça social que ainda se impõe sobre esses artistas, sobre estas pessoas. Há alguns anos tenho
procurado não apenas conhecer essas linguagens e
criar algo que dialogue e contribua com este universo,
mas também estudar de modo mais sistemático (embora fora da academia) a história ainda não contada des96

sas músicas, das suas transformações, permanências,
incompreensões, apagamentos e idealizações.
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Negro Leo

Graciliano Ramos não deixou o Partido Comunista brasileiro tomar partido da complexidade moral de suas
personagens e, no entanto, era comunista convicto.
Os tambores não deixaram de soar apesar do ópio do
povo e, no entanto, sempre lutaram por liberdade. Arte
panfletária é a que segue uma generalidade operada
dentro da relação obra/mundo – das particularidades
impossíveis. ‘A internet não vai dar pra todos’.
Penso na diferença entre mercado e coletividade. A
coletividade é fruto de uma energia disjuntiva na formação das qualidades psíquicas humanas. O mercado
tem uma energia de coesão (troca). Essa contradição é
o que põe em marcha os deuses contra um mundo conformado. Se você não tem uma experiência de coletividade, por menor que seja, com as implicações e consequências políticas de sua posição, você está seguindo a
generalidade.
Na relação obra/mundo, o conjunto das consequências sociais e políticas extraídas do contorno da obra,
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pode movimentar pessoas e instaurar ideias novas,
mas o mundo, na relação com a obra, permanece o
mundo de particularidades impossíveis, porque a obra
é coletiva. Isso pra dizer que é inevitável o panfletismo, de certa forma. O que é evitável é a panfletização.
O panfletismo é um sentimento comunitário, a
panfletização é um eco.

99

Aishá Lourenço

Rapaz, a arte panfletária? Se isso é a arte que vem trazer outras óticas, provocar o raciocínio e questionar o
que estamos vivendo... no intuito de provocar empatia... esse exercício de “vestir o sapato de alguém”. Ela é
suuuuper necessária pois, se a ignorância é o pior dos
vícios, a arte é umas das melhores formas de combater
essa ignorância tão desejada pelos que detém o poder.
Então, acredito ser um dos papéis fundamentais da
arte provocar o desenvolvimento crítico. Eu amo estudar e sempre curti o clima de escola, conservatório,
institutos, coisa e tal. Mas tenho percebido cada vez
mais que as referências e reconhecimentos seguem
uma perspectiva machista e racista.... mas não deixo de
curtir a energia e a troca que existem na academia!
Categorizar, acho que faz parte, alguns vão querer elucubrar, “dar nome aos bois”, perceber e direcionar pra
que categoria vai... mas aí, sempre vai haver os que não
conseguem se encaixar num rótulo e vão inventar outro... Então, faz isso quem quiser ou precisar. Be free!
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Agora, eu não acho que tem como colocar uma política
que “antecede”, pois pode criar limitações, mas sim,
desenvolver (porque não seria automático) uma política que democratize os recursos e espaços de atuação,
estruturas acadêmicas e o mercado musical. Seria uma
forma interessante de investir, acreditar na humanidade.
Também vejo que a música negra no mundo todo, de
maneira geral, nasce primeiro como um grito de basta,
perante aos reflexos da escravidão, e isso é tão forte
que você encontra suas batidas, letras, swing e grooves
dominando o mercado musical, conquistando espaços
na academia, um constante movimento de descentralizar o poder... A Beyonce, por exemplo.
Vindo pro meu campo de trabalho... Seja na música,
teatro, clown ou no audiovisual... Sou uma artista mulher negra, homossexual, nordestina de nome esquisito... E é claro que busco investir minha energia, criatividade e musicalidade em projetos que estejam junto
com minha luta contra o patriarcado. Busco apoiar
outras mulheres a se aproximar/encarar o mercado
musical. E quando oportuno, falo da importância de ter
mulheres nas bandas, nos festivais, no audiovisual, a
ocupar também os cargos técnicos.
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Juçara Marçal

Difícil essa definição. Igualmente difícil essa categorização. Tem obra engajada com um fato político que
apresenta um milhão de leituras para além daquele
momento em si. E tem as que são mais rasas, mais ligeiras. A leitura de que uma ou outra é menor, mais
ou menos interessante, não pode depender desses detentores de poder midiático e institucional, que, esses
sim, são datados. É preciso desconfiar da crítica que
se considera capaz de sentenciar a arte menor, a obra
que interessa, ou prever a repercussão que um artista
terá. Acho mais importante os críticos que conseguem
ouvir, escutar, ver com o artista, acompanhar seu olhar,
seu mergulho, descrevê-lo de uma maneira envolvida
com a obra. Não um juiz, mas um companheiro de ofício. E a obra, ah a obra! Ela segue, né?! Para além de
nós. E se não for potente o suficiente, ela desaparece.
Agora essa potência, quem determina é o tempo, são
as camadas de vivência dessa obra. É evidente que não
dá pra ser ingênua e achar que as curadorias e o poder
das mídias não são capazes de fabricar potências. Ou
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ocultar importâncias... Daí eu considerar o trabalho
dessa crítica comprometida com a obra o que melhor
pode acontecer nesses tempos de pulverização informativa.
Na minha produção artística, o dado político talvez não
se manifeste de maneira literal. Mas acredito que esteja sempre lá. Nas escolhas que faço, que não se limitam
ao assunto de que falam as letras (mas que também podem passar por aí), e seguem na escolha do repertório,
na definição da sonoridade, onde vou tocar, com quem,
como a música será disponibilizada etc.
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Paula Rebellato

Sinto que a arte panfletária se adequou a inúmeros
meios híbridos de informação e transmissão de conteúdo, e por isso sim, muitas categorias que antes faziam
sentido, hoje já não fazem mais, e/ou ao menos precisam ser contextualizadas novamente em termos de
pensamento conceitual filosófico acerca dos sistemas
de arte atuais.
Acredito que a natureza do que se subentende por
“arte panfletária” reside na essência e na atitude do
que se compreende por ser um artista independente e
autogerir seus meios e redes de ação. Isto é implicitamente político, pois necessariamente envolve agrupamentos, grupos, ideologias, motivações sociais compartilhadas por certos indivíduos que já se encontram
dentro de um meio de existência plural e político por si
só, visto nossa condição contemporânea de ser:
“Somos cotidianamente tudo que é potencialmente
público. Ao privado nos resta a escolha de resistência e
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empoderamento da subjetividade.” (Mayra Rebellato)
Essa relação se manifesta no meu fazer artístico principalmente no que diz respeito à coletividade. O meu
fazer não é isolado e individual, apesar de também o
ser. De um ponto de vista mais “literal”, não necessariamente alguma pauta ou questão social/política esteja implícita no resultado final de minha obra, mas sim
em todo o seu processo e o que/quem/onde/como ele
abarca.
Parafraseando mais uma vez a minha irmã, Mayra Rebellato (que me ajudou bastante com essa pergunta):
“Talvez para uma nova abordagem acerca da ‘arte panfletária’ seja antes plausível um profundo resgate de
uma antiga visão sobre o significado da relação entre
política e vida, e então, poderemos localizar o ser humano como protagonista desses novos tempos, onde a
arte poderá seguir adiante enquanto panfleto, enquanto postagem, enquanto grito, enquanto vídeo, enquanto intervenção, enquanto testemunho de movimentos
que ainda subvertem, transgridem, deslocam, desestruturam, ao menos, o olhar.”
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Makely Ka

Eu não consigo conceber qualquer manifestação artística que não seja política de uma forma indissociável.
Se o artista cria alguma coisa, seja qual for a linguagem, por mais abstrato que seja, ainda assim ele vem
de um determinado território, se expressa num determinado idioma, está dentro de um determinado contexto histórico e social, vive numa determinada época,
tudo isso faz com que sua arte, queira ele ou não, seja
inexoravelmente política.
Por outro lado, tenho a impressão que a arte que se
pretende porta-voz de uma ideologia política, de um
partido ou de um regime acaba se esgotando, se tornando datada, tendendo à irrelevância. Quando a
mensagem moral é mais importante que a arte em si,
quando a manifestação artística é apenas o meio para
atingir um objetivo específico, seja a revolução, seja a
emancipação de uma minoria oprimida, seja a causa
mais nobre possível, acredito que ela se torna panfletária no sentido negativo, tende a se tornar obsoleta. Eu
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particularmente sinto que há uma tendência ao clichê,
à padronização e à diluição quando a manifestação artística serve a uma causa.
Para a arte engajada superar o anacronismo de um
vínculo moral, ela precisa se imbuir de uma potência
instauradora que suplante a ideologia. Acho que esse
é um fenômeno raro, mas não impossível. O cubo-futurismo russo me parece um ótimo contra-exemplo.
Mesmo com toda a ação programática e utilitarista, a
obra de artistas como Maiakovski, Khlebnikov, Burliuk,
Rodchenko entre outros, sobreviveu como referência
de arte arrojada e potência criativa cem anos após a
revolução russa.
Quanto aos artistas ligados aos movimentos de reivindicação identitários, acho que hoje eles têm esse desafio, que é produzir arte para além das limitações de um
conteúdo programático, sobretudo criar uma arte que
supere a contingência de um patrulhamento ideológico. Mas é tudo uma incógnita. Quem sabe quais artistas de hoje serão relevantes daqui a um século?
Quanto à minha produção, eu tenho um disco chamado
Autófago, lançado em 2008, que considero bastante
panfletário. Foi um disco de protesto, com muitas co107

lagens de discursos políticos, com citações de artistas
engajados, com letras críticas. Acho que algumas daquelas canções ficaram velhas, datadas. Outras talvez
tenham sobrevivido. Em 2015 lancei um disco menos
panfletário, nesse sentido mais pejorativo do termo,
mas não menos político. Ali eu trato de questões políticas, mas num âmbito mais universal, talvez numa
perspectiva mais antropológica. E cada vez mais meu
trabalho tem apontado para esse viés da crítica da sociedade de consumo, do modelo desenvolvimentista,
do esgotamento dos recursos ao mesmo tempo em que
vem se abrindo um diálogo cada vez maior com as manifestações indígenas e as tradições de matriz africana.
Então, eu tenho consciência que faço uma arte política,
mas tento evitar o patrulhamento ideológico e o imediatismo panfletário.
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Kiko Dinucci

Esse é um tema que já causou muitas injustiças na área
musical. Principalmente na música feita nos anos 60 e
70 do século XX. Por exemplo, Geraldo Vandré é quem
me vem à cabeça quando penso nesse assunto. Geraldo
é lembrado pela canção “Pra não dizer que não falei
das flores”. Além dessa música, tem uma obra vasta e
que não soa panfletário ou político. Não dá pra resumir
o Vandré apenas a isso. Por exemplo, quando ele viu
Caetano e a canção “Baby”, ele falou que era uma merda, chamou de alienado e tal. Sabemos que a Tropicália
não era alienada, ela citava de uma maneira crítica e de
certa maneira com algum respeito a cultura de massa,
da rádio, da TV, das campanhas publicitárias. Quando
Gil e Caetano foram presos depois do AI5 instaurado,
deu-se a dimensão da coisa.
Vandré achava alienado, os militares achavam perigoso a arte que os tropicalistas faziam, ou seja, o uso da
estética da cultura de massa que fez Vandré chamar
aquela música de alienada, foi a mesma estética que
assustou os militares, porque viam neles uma possibi109

lidade muito grande de comunicação, isso sem falar da
estética física, cabelos cumpridos, roupas femininas.
Por outro lado, a Tropicália poderia achar a Bossa Nova
alienada. E a Bossa nova achava o samba canção e o
samba do morro alienado. A Jovem Guarda era vista
por todos como a coisa mais alienada do mundo. Mas
daí chegamos em um ponto que hoje não dá para ser
ignorado, a questão de classe.
Os artistas da Jovem Guarda eram os artistas que
vinham, na sua grande maioria, das camadas mais pobres. Eles abriram caminho para uma leva de artistas,
como Odair José, Paulo Sergio, Antonio Marcos, Agnaldo Timóteo, Nelson Ned e muitos outros. O Odair
José, por exemplo, compunha sobre dramas do cotidiano, do brasileiro comum, o cara que se apaixona pela
prostituta, da empregada doméstica que tem vergonha
de falar pro namorado a sua profissão, o jovem que perde o cabaço, gravidez indesejada; com esses temas ele
incomodou muito o governo militar do período, talvez
mais que qualquer compositor mais politizado, porque
ele vendia mais que todos eles. Não é greia, o Odair
tocou nesses temas com seriedade. Daí vem o Paulo
Coelho e Rita Lee em “Arrombou a Festa” e solta um
“O Odair José é o terror das empregadas”, aliás, essa
letra é curiosa, tiram onda de Odair, Simonal, Benito de
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Paula, Roberto Carlos e Martinho da Vila, os caras de
origem mais humilde e que vendiam discos pra caramba, mas pegam leve com Caetano e Gil. É esse tipo de
preconceito que encontramos na academia até hoje. O
livro Eu Não Sou Cachorro Não - Música Popular Cafona e Ditadura Militar, de Paulo Cesar de Araújo, nos
diz muito sobre essa questão. Arte panfletária sempre
foi um tema complexo e que deve ser analisado com
cuidado, nunca é o artista quem define o que é panfletário.
O Encouraçado Potemkin, do Eisenstein, por exemplo,
é uma obra fundamental e já foi reduzida em muitas
listas de melhores de todos os tempos pela propaganda comunista, na minha opinião, ele está em primeiro
lugar, seguido do Cidadão Kane. Por outro lado, temos
os filmes do D. W. Griffth que contribuíram para o
desenvolvimento da linguagem cinematográfica, mas
fizeram apologia ao racismo, ao KKK. Temos notícias
hoje que muitos negros foram linchados, enforcados e
queimados nas ruas dos EUA por conta desses seus filmes. Nesse caso, eu quebrei o DVD do Intolerância que
tinha em casa, mas mantive os filmes do Eisenstein,
foda-se o Griffth. Não dá pra medir tudo com a mesma
régua.
No campo da música passamos pelo Rap e Funk, tudo
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isso dependeu de um papo mais reto. Tento analisar
mais se a música é boa ou ruim, sem me influenciar
pela cultura do “bom gosto”, porque tem coisas que
não gosto, mas sei admitir que são boas. Toda arte
pode ser intitulada de panfletária por terceiros, toda
arte pode ser política involuntariamente também.
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Gean Ramos Pankararu

A arte panfletária é necessária, entendo que ela dá
voz a causas que não são do interesse das grandes
produções, mas é através dessa arte, que se constrói
um senso crítico de um povo. Acho que categorizar a
obra de arte nunca fez sentido, na minha opinião, a arte
deve ser sentida, assistida e descentralizada. Se manifesta em uma poesia ácida, provocativa, crítica onde
não consigo nesse momento dissociar a minha arte da
consciência e da política. Socialmente falando, minha
música é um ato de revolução e resistência.
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