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Demorei para tentar entender esse negócio, por
isso  acho  interessante  levantar  esse  pepino;
para mim era  difícil  entender  de onde vinha
essa busca que Tom Zé fez e como atingiu o
resultado nos anos 90. Tem a coincidência do
David Byrne [descobrir sua música e produzir
o disco The Best of Tom Zé nos EUA], mas não
é o suficiente. Existe uma substância ali, que
deu respaldo a isso tudo, Então, o que significa
isso de trabalhar na tangente dos defeitos, na
tangente das imperfeições? Que reflexão Tom
Zé faz sobre isso? (TATIT, 2003, grifo nosso)
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RESUMO

Essa dissertação de mestrado se ocupa do estudo quanto aos regimes estéticos conformados
em torno dos discos Estudando o Samba e  Estudando o Pagode do músico baiano Tom Zé.
Para tanto, apresenta um panorama descritivo dos contextos de emergência e horizontes de
expectativa social estabelecidos nos respectivos anos de lançamento das obras, 1976 e 2005,
além das épocas posteriores, propondo observar a circulação social da experiência estética
com as obras a partir  da análise  dos comentários  críticos  redigidos  nos jornais  e  revistas
especializados  em  música.  Visa  questionar  quais  os  valores  chamados  em  causa  na
experiência  com cada  um desses  álbuns  e  quais  as  disputas  sensíveis  se  apresentam nos
argumentos críticos, a partir do conceito de partilha do sensível. Constrói uma metodologia
para a apreensão dessas condições que possibilitam o estético-político através das interações
midiáticas  e  efeitos  estéticos  que  podem  ser  experimentados  na  relação  entre  críticos
musicais,  obras e artista.  Como resultados,  o estudo revela  padrões expressivos da crítica
musical especializada, como a categorização entre o consenso policial e o dissenso político;
ordenamento  estético  e  conformação  de  diferentes  regimes;  rupturas,  reconfigurações
sensíveis e  novas formas de partilha.  Revela,  também, aspectos  mais gerais  do estudo da
crítica  cultural  no  campo  da  Comunicação  que  podem ser  empregados  em investigações
posteriores.

Palavras-chave: Crítica  Musical,  Tom  Zé,  Estudando  o  Samba,  Estudando  o  Pagode,
Estético-político, Partilha do sensível. 
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ABSTRACT

This master’s essay studies the aesthetic regimes in  Estudando o Samba and  Estudando o
Pagode,  albums created  by  Brazilian  musician  Tom  Zé.  To  accomplish  it,  it  presents  a
descriptive prospect of the emergency contexts and social expectation established in the years
both records debuted, 1976 and 2005, and its later decades, in order to observe the social
circulation  of  the  aesthetic  experience  associated  with  the  two  albums  from  the  critical
comments  written in  newspapers and magazines  specialized  in music.  It  aims to question
which values  are  involved in  the experience  of each of these albums and which sensible
disputes are seen in critical arguments, from the concept of distribution of the sensible. The
study develops a methodology for the apprehension of the conditions that make the aesthetic
politics possible through media interactions and aesthetic effects that can be experienced in
the  relations  between  musical  critics,  works/albums  and  artist.  Main  conclusions  reveals
expressive patterns of specialized musical criticism such as the categorization between police
consensus and politics dissensus; aesthetic planning and conformation of different regimes;
disruptions, reconfigurations of the sensible and new forms of distribution.  The study also
reveals more general aspects of cultural criticism in Communication field that can be used in
later investigations.

Keywords: Musical Criticism, Tom Zé, Estudando o Samba, Estudando o Pagode, Aesthetic
politics, The Distribution of the Sensible
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INTRODUÇÃO

 No final  dos anos 60 e início dos anos 70 a música popular brasileira  encontrava

diferentes formas de recriar o sensível, as motivações partiram desde o tropicalismo (1967-

1969)  aos  trabalhos  mais  laboratoriais  que  refletiam produções  musicais  díspares  quando

observado os modos de produção da época. Nesse período, a indústria fonográfica no Brasil

vivenciava um momento de expansão e centralização,  entre os anos de 1966 e 1976 esse

crescimento  foi  intenso,  cerca  de  444,6%  (PAIANO,  1994).  De  acordo  com  Amauri

Stamboroski Jr (2012), a gravadora Continental, fundada no Brasil em 1929 e com sede em

São Paulo, era considerada uma das maiores do país e tinha um elenco de artistas populares e

regionais. Porém, com a expansão do mercado, começou a gravar novos músicos, dentre eles

Tom  Zé,  Walter  Franco,  Secos  &  Molhados,  Novos  Baianos,  cujos  trabalhos  mais

laboratoriais  denotavam  pouca  ou  quase  nenhuma  abertura  com  gravadoras  maiores  ou

multinacionais como a Philips. Entretanto, além dessas questões de mercado e de uma estética

laboratorial,  existiram  outros  aspectos  de  ordem  estético-política  que  podem  justificar  o

surgimento de uma produção musical mais experimental no Brasil. 

O contexto internacional  da contracultura1 e o contexto nacional  da ditadura civil-

militar  no  Brasil  (1964-1985)  contribuíram  para  a  emersão  de  produções  musicais  que

tentavam driblar a censura imposta pelo governo militar, isso foi intensificado durante os anos

de chumbo (1968-1974). Alguns artistas como Chico Buarque de Hollanda, Sérgio Ricardo e

Geraldo Vandré faziam isso pelo viés político esquerdista mais declarado, ainda que por vezes

metafórico. Enquanto que os artistas entendidos como experimentais, Walter Franco, Sérgio

Sampaio, Tom Zé, Jards Macalé e Jorge Mautner, operavam isso pelas frestas e trabalhavam a

linguagem da canção2 como um caminho de provocação e ironia (VARGAS, 2012). Dentro

desse contexto de emergência, os festivais de música popular transmitidos pela TV, a poesia

concreta3 influenciada por Augusto e Haroldo de Campos e perpetuada por Décio Pignatari,

1 O contexto internacional da contracultura – nome que se deu ao conjunto de atitudes e novas relações sociais e
também artísticas que começam a se delinear na segunda metade da década de 1960 na Europa e EUA e que
reverberam  de  diferentes  formas  mundo  afora,  do  maio  de  1968  francês  ao  tropicalismo  brasileiro.
(STANBOROSKI JR, 2012).

2 A canção é uma expressão artística que contém um forte poder de comunicação, principalmente quando se
difunde pelo universo urbano, alcançando ampla dimensão da realidade social. A canção e a música popular
poderiam ser encaradas como uma rica fonte para compreender certas realidades da cultura popular e desvendara
história de setores da sociedade pouco lembrados pela historiografia. (MORAES, 2000).

3 Poesia concreta é um tipo de poesia vanguardista, de carácter experimental, basicamente visual, que procura
estruturar o texto poético escrito a partir do espaço do seu suporte, sendo ele a página de um livro ou não,
buscando a superação do verso como unidade rítmico formal. Surgiu na década de 1950 no Brasil e na Suíça,
tendo sido primeiramente nomeada, tal qual a conhecemos, por Augusto de Campos na revista Noigandres de
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Ferreira Gullar e outros; a arte concreta ou abstrata4 de Hélio Oiticica, Lígia Clark, Geraldo de

Barros,  etc;  o  movimento  tropicalista5 e  as  vanguardas  paulistas6 contribuíram  para  a

conformação de um regime estético das artes7 bastante específico, cuja historicidade importa a

este trabalho. 

Se nos anos 70 existiu um regime estético específico,  isso pôde ser percebido nos

períodos  subsequentes  a  essa  década.  Como exemplo,  dos  anos 80  aos  anos  2000 foram

observadas  configurações  estético-políticas  distintas  quando comparadas  entre  si  e  com a

década  de  70,  e  mesmo  nessas  décadas  existiam  configurações  estéticas  e  políticas

conflitantes  no  universo  da  canção  e  da  linguagem  pop.  A música  popular  brasileira  se

encontrava  num  contexto  de  emergência  onde  as  formas  artísticas  híbridas,  as  misturas

sonoras, as nuances rítmicas e harmônicas dentro das produções já encontravam um caminho

mais aberto como modo de fazer e produzir música no país. A consolidação desse modo de

fazer se iniciou nos anos 70 com nomes renomados perante a crítica cultural, a exemplo dos

grandes  nomes  do tropicalismo,  cuja  proposta  antropofágica  e  híbrida  passou a  ter  certa

respeitabilidade perante a imprensa da época. Isso pôde ser também constatado em épocas

posteriores,  a título de exemplo,  nas produções do movimento  manguebeat,  do subgênero

pagode romântico, do rock brasileiro (BRock), do pagode baiano, do axé music, do sertanejo

universitário e tecnobrega. 

número 2, de 1955, publicada por um grupo de poetas homônimo à revista e que produziam uma poesia afim.
Também é chamada de (ou confundida com) poesia visual em algumas partes do mundo.

4 O Concretismo surge na Europa, por volta de 1917, na tentativa de se criar uma manifestação abstrata da arte.
A busca dos artistas era incorporar a arte (música, poesia, artes plásticas) às estruturas matemáticas geométricas
e desvincular o mundo artístico do natural e distinguir forma de conteúdo.

5 Tropicalismo ou Tropicália foi um  movimento cultural brasileiro  que surgiu sob a influência das correntes
artísticas da vanguarda e da cultura pop nacional e estrangeira (como o rock ‘n roll e o concretismo); misturou
manifestações tradicionais da cultura brasileira a inovações estéticas radicais. Tinha objetivos comportamentais,
que  encontraram  eco  em  boa  parte  da  sociedade,  sob  a  ditadura  militar,  no  final  da  década  de  1960.  O
movimento  manifestou-se  principalmente  na  música  (cujos  maiores  representantes  foram  Torquato  Neto,
Caetano Veloso,  Gal Costa,  Gilberto Gil,  Os Mutantes  e  Tom Zé); manifestações artísticas diversas, como as
artes plásticas (destaque para a figura de Hélio Oiticica), o cinema (o movimento sofreu influências e influenciou
o Cinema novo de Gláuber Rocha) e o teatro brasileiro (sobretudo nas peças anárquicas de José Celso Martinez
Corrêa).  Um  dos  maiores  exemplos  do  movimento  tropicalista  foi  uma  das  canções  de  Caetano  Veloso,
denominada exatamente de “Tropicália”.

6 Nome dado a um movimento cultural brasileiro ocorrido na cidade de São Paulo entre 1979 e 1985. O rótulo
foi criado por jornalistas e críticos musicais da cidade, tanto por seu aspecto de vanguarda, quanto, no caso da
segunda denominação, como referência a um dos tempos onde os experimentalistas apresentavam suas obras: o
Teatro Lira Paulistana, situado na rua Teodoro Sampaio, bairro de Pinheiros, e que posteriormente transformar-
se-ia em selo musical e editora. Nomes como Arrigo Barnabé, Itamar Assumpção, Suzana Salles, Tetê Espíndola,
Ná Ozzetti são dessa leva de artistas considerados experimentalistas. 

7 Esse conceito de Jacques Rancière será desenvolvido nos tópicos posteriores deste trabalho. 
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Para  além  disso,  no  que  se  refere  à  política,  o  Brasil  passou  pelas  Diretas  Já,

movimento pelas eleições diretas que ocorreu entre 1983 e 1984, até a constituição de um

Estado Democrático de Direito em 1988, no qual os princípios fundamentais como soberania,

cidadania, dignidade humana, valores sociais do trabalho, livre iniciativa e pluralismo político

eram a tônica. No campo da comunicação social, o rádio e a televisão, os jornais impressos e

revistas  mantinham seus  espaços ainda  hegemônicos  na  sociedade,  muito  embora,  com a

internet (no começo dos anos 90) se pôde notar uma nova forma de interação social midiática

bastante interessante, e que será melhor discutida nos tópicos posteriores desta pesquisa. 

De acordo com Moraes (2000, p.4), o universo da música popular sempre foi tido

como esquecido no âmbito da pesquisa acadêmica, “(…) nos anos 40, Elie Siegmeister dizia

que era estranho o lugar da música na sociedade e a influência das forças sociais  no seu

desenvolvimento tenham sido nestes últimos tempos tão poucos estudados”. Inicialmente, os

estudos de música popular, seus estilos e gêneros musicais ficavam restritos aos jornalistas,

diletantes e amadores, por isso distante das universidades. Entretanto, como postula Moraes

(2000),  foram  os  críticos  de  diversas  origens  e  pesquisadores  de  distintas  áreas  que

efetivamente contribuíram para uma reconstrução da história da cultura popular por meio da

canção e suas mais variadas formas. Neste ponto, a pesquisa acadêmica e não acadêmica da

música no Brasil perpassa, primeiramente, pelo folclore com nomes como Mário de Andrade

e Renato de Almeida, até chegar no âmbito do popular urbano, sendo efetuada por jornalistas

e críticos de música, musicólogos, etnomusicólogos, especialistas e outros. 

Um dos  obstáculos  gerais  colocados  às  investigações  no  campo  da  música  é  a
dificuldade  em circunscrevê-la  como uma “disciplina”  voltada claramente  para  a
produção  do  conhecimento.  Algumas  discussões  e  debates  internos  na  área  da
musicologia  têm procurado  ressaltar  a  condição  da  música  como um objeto  do
conhecimento,  estabelecendo,  assim, a  distinção  – se é  possível  mesmo fixar  tal
distinção!  -  entre  “o fazer  ciência  e  o  fazer  arte”  e,  consequentemente,  entre  os
pesquisadores e os artistas. (MORAES, 2000, p.17) 

Posto  isto,  a preocupação  inicial  desta  dissertação  se  deu  no  âmbito  das  práticas

estéticas como formas de visibilidade, o fazer artístico como modos de partilhar o sensível.

Para tanto, se fez necessário observar as maneiras como as experiências de ordem estética e

seus efeitos podem ser experimentados na relação como a música. Observando as interações

midiáticas e os comentários críticos em torno das produções musicais postas em circulação na

sociedade.  O  que  se  pensou  como  música  tem  a  ver  com “(…)  as  condições  históricas

especiais  que  na  realidade  criam  e  instituem  as  relações  entre  som,  criação  musical,

instrumentista e o consumidor/receptor. (…)” (MORAES, 2000, p.9). A música está dentro do
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universo das sensibilidades e destinada a fruição pessoal ou coletiva, possuindo características

próprias de seus contextos de emergência, de sua historicidade e das maneiras como pode ser

experienciada  pelos  meios,  nos  meios,  dentro  deles  e  por  quem  os  compõem.  Aqui  se

reivindicou uma sensibilidade cultivada pela cultura pop, pelo formato canção e da linguagem

midiática.

(…)  levando  em  conta  esses  fatores,  a  música,  sobretudo  a  popular,  pode  ser
compreendida  como  parte  constitutiva  de  uma  trama  repleta  de  contradições  e
tensões  em  que  os  sujeitos  sociais,  com  suas  relações  e  práticas  coletivas  e
individuais  e  por  meio  dos  sons,  vão  (re)construir  partes  da  realidade  social  e
cultural. (MORAES, 2000, p.11)

 A partir  disso não se deve renegar a contribuição dos meios  de comunicação,  das

relações sociais, das interações midiáticas e da historicidade da experiência com os produtos

musicais, para a conformação desde o regime estético nos anos 70 às décadas posteriores.

Nesse sentido, o foco foi perceber como a crítica musical especializada8 atua na (re)figuração

do sensível, nas formas de partilha e nos modos de compartilhamento dessas sensibilidades

mediante as disputas valorativas e argumentos críticos redigidos sobre os discos Estudando o

Samba (1976) e Estudando o Pagode (2005) do músico baiano Antônio José Santana Martins,

conhecido como Tom Zé, nascido em Irará em 11 de outubro de 1936. 

Deste modo, esta pesquisa propôs compreender como a crítica musical especializada

pode ter contribuído para uma possível mudança de ordem estético-política em torno do disco

Estudando o Samba (1976), havendo uma oscilação entre o policialesco e o político diante da

experiência  com o  álbum,  principalmente,  quando  comparado  o  ano  de  lançamento  com

décadas posteriores, o que configurou disputas sensíveis que ocorreram de maneiras distintas

no interior de cada um desses regimes estéticos. Ressalta-se que o estudo não intencionou

dimensionar a importância social crítica do disco Estudando o Pagode (2005), cuja temática

da segregação da mulher  e do pagode gerou tensionamentos  e debates  de ordem social  e

estético-política.  Aqui  se  reivindicou  as  disputas  valorativas  e  discursivas  em  torno  dos

lugares de fala, visando observar se neles o hegemônico é reafirmado ou questionado pela

crítica cultural.

A formação autodidata em música e posteriores cursos no Conservatório de Música de

Vitória  da Conquista,  Bahia;  no Dublin Cultural  Institute  e  Waltons  School  of Music em

8 Para Braga (2006, p.66) a crítica especializada é aquela que analisa produtos específicos, e isso significaria ter
a capacidade de expressar diversos pontos de vistas sobre as qualidades estéticas e sociais dos produtos em
circulação.  Fazendo  isso  através  da  legitimidade  social  obtida,  tendo  a  possibilidade  de  colocar  padrões
qualitativos e baremas de valor para a própria produção, seus gêneros e formatos. É função do crítico tornar isso
acessível e palatável a todos, daí sua função na dinâmica social. 
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Dublin – Irlanda; cursos na Fundação Cultural da Bahia, no Núcleo Moderno de Música sob

comando do maestro Ubiratan Marques, Centro Cultural Ensaio, Coletivo 4 (Galpão Wilson

Mello) na cidade de Salvador – Bahia; além da atuação como vocalista em diversas bandas e

trabalhos como musicista no Music Matters (Dublin – Irlanda) e outros, fizeram da autora

desta  dissertação uma curiosa e  estudiosa do campo musical,  desde as teorias  musicais  a

história  da música popular urbana no Brasil,  tornando-se uma leitora assídua de jornais e

revistas que abordavam temáticas relacionadas à área.

Atrelando-se  a  isso  o  ingresso  e  posterior  formação  acadêmica  em  Comunicação

Social / Jornalismo pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), ampliou os

horizontes e as perspectivas acerca das pesquisas relacionadas a música. A partir desse contato

com as  abordagens  sobre  música  e  mídia,  música  e  experiência  estética  surge  um novo

caminho e novos olhares sobre os produtos musicais e seus entornos socioculturais. Portanto,

a motivação para a pesquisa proposta se deu devido uma curiosidade pessoal em torno das

sensibilidades que podem ser experienciadas na relação com a música. Para tanto a escolha

dos discos Estudando o Samba e Estudando o Pagode de Tom Zé teve como função observar

as disputas internas e externas que circundam esses produtos. A trajetória do artista baiano

demonstrou uma relação oscilante com a crítica cultural,  o que motivou uma investigação

acerca do ordenamento estético-político dentro da comunidade formada por críticos musicais,

artista, obras e público. 

No primeiro capítulo foi realizada uma apresentação dos conceitos gerais quanto a

circulação social da experiência estética com a música e os diálogos possíveis com Tom Zé e

os dois discos escolhidos para análise. Fazendo isso a partir da Estética da Recepção e história

social dos efeitos até adentrar na dimensão estético-política da crítica musical fundamentada

nos conceitos do filósofo Jacques Rancière. No segundo capítulo adentra-se numa abordagem

histórica quanto ao jornalismo cultural e a consolidação da crítica de música no Brasil, desde

as primeiras revistas especializadas à internet. Além de um aprofundamento teórico quanto ao

consenso policial e o dissenso político dentro da crítica musical, a conformação dos regimes

estéticos e os efeitos a serem experimentados nessa relação entre críticos e discos desde o

ostracismo ao cânone. No terceiro capítulo inicia-se as análises dos comentários críticos ao

Estudando o Samba (1976) e Estudando o Pagode  (2005), traçando um paralelo entre os

regimes estéticos conformados no ano de lançamento das obras e épocas posteriores. Visando

observar os limiares  da crítica musical  em cada período e percebendo as nuances entre a

ordem  policial  e  política,  os  horizontes  de  expectativas  internos  e  externos,  as  disputas
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valorativas e as distintas maneiras como as obras foram experienciadas dentro da comunidade

crítica. 

O  objetivo  foi  detectar  as  maneiras  de  fazer  da  crítica,  através  da  atuação  e

comentários dos críticos, como forma de investigação estética quanto aos espaços, tempos e

lugares  possíveis  ocupados pelas  obras  do artista  dentro  de regimes  estéticos  específicos.

Tomou-se como aporte metodológico as conceituações de Hans Robert Jauss (2002) quanto

aos horizontes de expectativa social; Wolfgang Iser (1999) quanto a interpretação como um

efeito a ser experimentado;  John Dewey (2010) no que se refere ao aspecto relacional da

experiência  estética;  José Luiz Braga (2006) quanto a  midiatização como prática social  e

Jacques Rancière (2010) quanto a noção de partilha do sensível para a (re)configuração de

uma estética e política. 

1. MÚSICA, CIRCULAÇÃO DA EXPERIÊNCIA ESTÉTICA E TOM ZÉ: DIÁLOGOS

POSSÍVEIS

Diante das relações anteriormente estabelecidas, se pode dizer que um artista não é

inerte ao seu modo de fazer, a técnica não basta como definição de estilo ou gênero. Nesse

sentido,  compreende-se  a  partir  de  Monclar  Valverde  (2017)  que  as  produções  artísticas

podem configurar um modo de conhecimento e de expressão que é também um modo de

construção que se dá na relação entre produtor e receptor. As experiências originárias e as

experiências  vividas  confluem  numa  plasmação  de  âmbitos  de  significação,  e  capacita

vínculos com outras realidades expressivas entre as partes envolvidas nesse desdobramento de

ordem estética.  Por  isso,  requer  observar  os  modos  de  fazer,  as  articulações  e  maneiras

sensíveis de experienciar as práticas estéticas e suas produções a partir daquilo que foi dito

sobre elas no meio musical. 

Tendo em conta que os artistas configuram seus projetos estéticos e os definem à sua

maneira, se pode dizer que pensar nas partilhas sensíveis somente sob a ótica de quem produz

é incipiente. Ainda mais, quando se busca compreender o aspecto fenomênico da recepção

estética com as obras. Tom Zé, por exemplo, define sua obra como “procuratividade”9, aquilo

que se encontra entre o criativo e laboratorial. Obviamente que se pode perceber esses traços

nas suas obras, entretanto, o objetivo deste trabalho não está em definir as práticas estéticas de

Tom Zé, o que se quer é investigar é como elas são percebidas pelos críticos especializados e

9 Uma maneira poética de se referir à experimentação continuada, refratária a quaisquer intervenções externas,
sobretudo as corporativas. (OLIVEIRA, 2014, p.49)
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como o  ethos10 estético-político  da crítica  musical  brasileira  pode gerar  tensionamentos  e

debates importantes. 

Considerado por muitos um artista plural e dissidente,  o músico nascido em Irará-

Bahia  parece  querer  “transfigurar  a  precariedade”  através  daquilo  que  ele  define  como

“defeito de fabricação”11 (OLIVEIRA, 2014). Novamente aqui, Tom Zé caracteriza sua obra

dentro das suas correlações e experiências com as coisas, com o mundo e a com a música que

produz. O que importa saber é como esse modo específico de pensamento (algo não exclusivo

de Tom Zé, mas que se relaciona, de maneira geral, às práticas estéticas e a vários outros

artistas)  pode  vir  a  intensificar  uma  possível  reconfiguração  das  formas  canônicas,

possibilitando uma recriação do sensível e suas formas de partilha e visibilidade dentro  da

crítica musical.

 Experienciar e experimentar são como ações práticas no cotidiano, um fluxo constante

e movimento como impulsão de vida, por isso mesmo interpretar obras artísticas não se limita

ao campo das teorias, é preciso ir além dos moldes mais clássicos. Isso se torna fundamental

nesse  esforço  de  compreensão  do  fenômeno,  onde  as  dimensões  da  experiência,  da

sensibilidade e do experimentalismo12 englobam uma personalidade artística, seu pensamento

e sua obra dentro de uma esfera crítico interpretativa. Para tanto, os estudos de Hans Robert

Jauss e Wolfgang Iser ajudam a compreender o aspecto fenomênico da experiência com as

obras. Uma vez que para o primeiro, o fundamental é recobrar a historicidade do fenômeno –

a preocupação está com a recepção. Enquanto que para o segundo, o foco é estabelecer o tipo

de interação que a obra mantém com o leitor durante a leitura, ou seja, a preocupação está

com o efeito13 (CARDOSO FILHO, 2007). Nesse ponto, a análise de uma obra se alinha com

as provocações e reflexões de ordem estética, as maneiras como ela pode ser experienciada,

apreciada e percebida pelo ouvinte ou leitor. Para Cardoso Filho (2007), a constituição dos

10 Tem a ver com o conjunto dos costumes e hábitos fundamentais, no âmbito do comportamento (instituições,
afazeres etc.) e da cultura (valores, ideias ou crenças), característicos de uma determinada coletividade, época ou
região. 

11 A partir do disco Com defeito de fabricação  (1999), onde na contracapa, Tom Zé explica que o Terceiro
Mundo tem uma crescente população de “androides”, quase sempre analfabetos e com escassa especialização
para o trabalho, vivendo nas favelas e comunidades periféricas do Brasil e do mundo. Mas eles revelam alguns
“defeitos” inatos, como criar, pensar, dançar, sonhar; são defeitos muito perigosos para o “patrão” do Primeiro
Mundo, pois aos olhos dele, um “androide” pensar é sempre uma afronta. 

12 Metodologicamente o termo “experimentalismo” é entendido como investigação (DEWEY, 2010). No campo
da música é entendido a partir de Tom Zé como “estudo”, “experimento”, aquilo que pode ser “experimentado”
na relação com o ambiente, com as pessoas, com a música.

13 Tem a ver com as formas e qualidades dos objetos (Iser, 1999). Quando a atenção de quem percebe está mais
direcionada ao ato imediato de notar tais formas e qualidades imanentes ao que é analisado. 
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horizontes de expectativa interno à obra e dos horizontes de expectativa social de cada época

propiciam, em conjunção com a teoria do efeito de Iser, a compreensão dos modos como a

obra foi avaliada e transmitida à posteridade. 

Essa concepção recepcional da experiência reivindica um caráter cognitivista, pois a

experiência estética se fundamenta como “(…) fenômeno ligado a um determinado conjunto

específico de manifestações expressivas (…)” (CARDOSO FILHO, 2007, p.68). A partir da

junção entre  a  análise  imante  e  a  percepção  dos  contextos  de emergências  da obra torna

possível as condições de uma partilha dos sentidos e significados através das interpretações

diversas. Os processos comunicacionais são entendidos como maneiras de experienciá-las no

comum partilhado, através das marcas encontradas na obra ou dos indícios presentes no meio

cultural. 

1.1 Experiência estética e suas relações com a Comunicação

Por esse ângulo, a filosofia pragmatista de John Dewey ajuda a perceber que a criação

artística  e  o  pensamento  são  estéticos,  pois  no  campo  artístico  o  artista  pensa  enquanto

trabalha.  Ao  se  atribuir  ao  pensamento  e  ao  sentimento  parte  da  produção  artística,

notadamente, se percebe que a noção de experiência é um aspecto importante para a filosofia

deweyana, tendo em vista que “a arte  seria a experiência  em estado germinal” (DEWEY,

2010, p.84). O autor recorre à experiência estética para compreender o que é a experiência.

Afirmando que quando marcante e singular, ela se trata de uma experiência que é demarcada

pela relação com outras experiências e integrada ao fluxo de algo para algo. Portanto, um

movimento  com  lugares  de  pausa  e  de  repouso,  mas  que  possui  um  ordenamento  e

completude.  Seria  a  dinâmica  particular  da  criatura  com o ambiente.  Sendo relacional,  a

criatura e o ambiente já não podem prescindir do encontro, existem as marcas desse encontro

que se evidenciam na criatura e no ambiente. Estando ali impressas, elas marcam o contexto

no qual esse encontro estético se efetua, tornando-se expressões que podem ser acessadas por

outros (CARDOSO FILHO, 2013). 

Neste trabalho, essa passagem de experiência para  uma experiência  tem como lócus

objetivo  e  central,  a  transação  entre  produto  artístico  e  meio,  ou  melhor,  entre  produto

artístico  e  contexto.  O  que  interessa  saber  é  a  circunstância  em  que  ele  se  encontra  na

experiência, o que ele faz com a experiência e a quem pertence essa experiência. No caso da

música esse “a quem pertence” pode ser entendido como público ouvinte, críticos musicais,

especialistas  da  área  e  outros.  Assim,  a  preocupação  é  quanto  à  circulação  social  da

experiência estética, tendo como arcabouço histórico-cultural os comentários críticos tecidos
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aos dois discos de Tom Zé: Estudando o Samba (1976) e Estudando o Pagode (2005). Desse

modo,  as  críticas  musicais  são  entendidas  como  expressões  da  experiência  estética  em

contexto. 

De acordo com Monclar Valverde (2017) é na experiência estética que se realiza a

fusão, o encontro entre o sujeito fruidor e o objeto de fruição. Existe um dinamismo e uma

espécie de jogo que se revela também como a transição entre uma fruição compreensiva e

uma compreensão fruidora, ou seja, existe uma dinâmica entre o horizonte originário da obra

e  seu sentido  que irá  se  materializar  em cada  experiência  vivida.  Da relação entre  quem

produz e  quem percebe  emergirá  significados  e  interpretações  que implicam em diversos

horizontes de recepção estética. Essa formulação é fundamental porque permite relativizar o

papel do controle racional e do propósito consciente na consumação da obra (VALVERDE,

2017).  O  autor  faz  apenas  uma  objeção  quanto  a  separação  entre  criação/produção  e

percepção/recepção estética,  já  que o processo é  cumulativo  e  se  vincula  ao  “sofrer  uma

impressão” e “agir de modo a provocar um efeito”, a produção artística pode ser entendida

como um tipo particular de pensamento e de fruição estética. 

Consoante o autor supracitado, baseando-se nas teorias de John Dewey (2010), afirma

que existem padrões comuns de recepção e várias experiências, bem como existem condições

diversas  e  possibilidades  sensíveis  que  podem  vir  a  ser  vividas  ou  experienciadas  em

contextos socioculturais distintos. De modo geral, o “fazer sentido” é o modo de vigência

próprio  aos  fenômenos  que  compõem a(s)  experiência(s),  isso  não tem a  ver  com “sua”

experiência,  mas  com  os  acontecimentos  e  as  relações  em torno  dessa(s)  experiência(s).

Segundo Valverde (2017), com o surgimento das formas atuais de comunicação, se ampliou e

se aprofundou a condição perceptiva diante das obras artísticas, pois se atualizou os padrões

de percepção, compreensão e julgamento. Através desse modo de interação se pode operar

sensibilidades mediante os horizontes de sentido dentro das medias. 

Nesta pesquisa, os contextos de emergência da experiência tem como lócus as críticas

de jornais e revistas especializados em música.  Aqui as maneiras  e modos de fazer desse

media importam ser percebidas, pois a crítica cultural formula e reformula os horizontes de

sentido e atua na configuração dos padrões de recepção estética ou rompe com eles. 

O disco  Estudando  o  Samba  (1976)  pode  ter  sofrido  uma  mudança  na  recepção

estética  quando  observadas  as  críticas  musicais  redigidas  no  ano  de  lançamento  e  a

contemporaneidade. No primeiro momento com uma percepção estética, cuja perspectiva de

leitura  mais  prévia  e  imediata,  pode  ter  incorrido  numa  interpretação  dos  aspectos  mais
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materiais da obra – a diagramação da capa, o tipo de letra e grafia escolhidas, a cerca de

arame farpado ali grafada, os padrões musicais utilizados e a não identificação de um gênero

musical  tão  facilmente  classificado dentro daquele  contexto.  A indagação que fica é  se o

maior destaque do Estudando o Samba foi mesmo a sonoridade pouco convencional para a

década de 70.  Provavelmente,  por  isso o disco foi  pouco notado,  o  que faz necessário  a

posteriori uma nova leitura, como consequência da mudança da relação entre disco e seus

percebedores. 

O  que  se  especula  é  que  naquele  período,  o  disco  pode  ter  sido  rotulado  como

“diferente” do que era produzido dentro da música brasileira nos anos 70. Muito embora, na

mesma época foram lançados discos como Araçá Azul (1973), de Caetano Veloso e Milagre

dos  peixes (1973),  de  Milton  Nascimento,  cuja  proposta  musical  mais  experimental  não

determinou a falta de visibilidade dentro da imprensa.  Não é somente o experimentalismo

musical que determina a invisibilidade midiática, até porque, antes mesmo de um disco ser

selecionado na loja ou na redação de um jornal para a escuta, é necessário ter algum apelo

midiático ou legitimação dentro da crítica. As carreiras já consagradas de Caetano Veloso e

Milton Nascimento podem justificar o apelo midiático e sucesso de crítica que eles tinham

desde meados dos anos 60. Tom Zé por outro lado, muito provavelmente, não possuía apelo

nem tanto sucesso de crítica nessa época, o que pode ter dificultado ainda mais seu percurso

artístico e a apreciação do seu disco Estudando o Samba dentro da comunidade. A análise dos

comentários redigidos sobre o álbum de 1976 poderão confirmar ou não essa hipótese. 

Para  o  jornalista  Bernardo  Oliveira  (2014,  p.13),  a  produção  musical  de  Tom Zé

“desafiava  os  ditames  do  ‘gosto  médio  vigente’ (inclusive  o  ‘gosto’ dos  críticos  e  das

vanguardas)”. O músico baiano teria aliado a crítica de costumes e os experimentos estéticos e

sonoros,  sendo  isso  problemático  até  mesmo para  a  Tropicália.  Ainda  que  o  movimento

tropicalista tivesse esse tipo de apelo, os caminhos utilizados andavam lado a lado com a

cultura  pop e  a  linguagem da  canção.  Enquanto  Tom Zé caminhava  pelas  frestas,  o  que

instaurou uma crise pessoal com quase 17 anos de insulamento midiático, além de posteriores

questionamentos  quanto  aos  limites  do  gosto  e  quanto  as  limitações  e  delimitações  das

produções da época veiculadas a negociação com o “gosto médio vigente”14. Diante disso, se

torna importante  perceber que a condição unicamente material  atribuída a uma obra pode

14 Expressão utilizada por Tom Zé em entrevista retirada do livro Tom Zé: Estudando o Samba (2014), na qual o
músico relata: “tinha um show em que eu dizia que todo estúdio era um representante do establishment – não só
em referência ao gosto musical, mas em referência a todo o procedimento estético – que se tornava até uma
espécie de censor do gosto vigente”. 
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ameaçar seu o significado e o seu sentido, por isso a importância dos contextos de emergência

e da historicidade da experiência estética com elas. 

O disco de 1976 pode ter sido percebido por um ato de reconhecimento que fixou-lhe

um  rótulo  atribuído  através  de  um esquema  de  percepção  crítica  formulado  a  priori.  A

referência  contextual  pode  ter  sido  pouco  abordada,  o  que  constituiu  uma  análise  mais

imanente,  onde a  avaliação crítica  se  encontra  alinhada ao mercado de discos  e  ao apelo

midiático. No caso do Estudando o Samba, é exequível dizer que o contexto de surgimento da

obra  e  sua  materialidade  composta  por  uma  estética  laboratorial  e  músico  experimental,

atrelada a falta de apelo perante a crítica, pode ter determinado a pouca visibilidade e escasso

sucesso do disco na época. 

O foco central da pesquisa é a relação entre a crítica musical e a circulação social da

recepção estética dos discos  Estudando o Samba  (1976) e  Estudando o Pagode (2005). O

esforço  é  pensar  uma experiência  estética  em articulação  com sua  historicidade,  visando

mapear  os  processos  comunicacionais  da  crítica  musical  como  matrizes  hegemônicas  de

sensibilidades  dentro  dos  seus  contextos  de  produção e  recepção.  O que pode configurar

padrões  de  sensibilidades  ou  rupturas  da  partilha  do  sensível15 ao  atuar  como vetores  da

experiência, por isso estamos também preocupados em notar desde os elementos imanentes e

inerentes das obras aos percursos históricos e aspectos sociopolíticos que possuem. Pois assim

teremos  uma pesquisa  mais  coerente  e  coesa  quanto  as  relações  midiáticas  e  as  práticas

estéticas da crítica musical diante do sensível comunicacional. 

A análise dos comentários críticos têm como principal recorte os anos 1976, 2005 e

contemporaneidade. Eles são estabelecidos como regimes estéticos que remetem aos aspectos

ressonantes dos discos dentro de contextos específicos e integrados ao processo de circulação

da experiência. Desse modo, os textos críticos podem ser considerados como expressões da

experiência estética, pois dentro da produção midiática refletem um tensionamento. Gerando,

direta ou indiretamente, uma crítica interpretativa ou um controle social sobre os produtos

culturais. O que pode vir a delimitar a fruição da experiência, assim se a crítica for qualificada

pode denotar o reflexivo e o estético através de uma percepção também qualificada das obras

(BRAGA, 2006). De maneira geral, se entende que a crítica especializada tem legitimidade e

autoridade  para  descrever,  ela  também  tem  qualidade  para  analisar  e  tecer  comentários

reflexivos e coesos sobre as obras. Todavia, como será visto mais adiante, existem fatores e

aspectos questionáveis quanto a essa ideia. 

15 O conceito de partilha do sensível será melhor explicado nos tópicos mais adiante deste capítulo. 
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Cardoso Filho e Azevedo (2013, p.2) defendem que “(…) a tanto a crítica acadêmica

quanto  a  jornalística  são  tipos  específicos  desse  processo  interpretativo  amplo,  que  pode

promover tensionamentos sobre os produtos e processos midiáticos, debates qualificados e

percepções ampliadas”. Dessa forma, pensar na crítica é refletir sobre sua concepção mais

geral, seria uma dimensão argumentativa que possui critérios éticos e técnicos. A capacidade

de examinar e tecer juízo de valor sobre a obra compõe parte do fazer crítico, o argumento

estaria inserido numa esfera crítico interpretativa que busca uma audiência necessária para

gerar um debate. Por exemplo, a cena rock não se consolida pelo simples ato de ir aos shows

das bandas, comprar os discos, acompanhar as páginas nas redes sociais, curtir e compartilhar.

A cena também se consolida a partir do debate e tensionamentos gerados na relação entre

crítica  e  público/crítica  e  artista.  O que  torna  evidente  que  as  expressões  da  experiência

estética são quase como uma negociação entre as partes, compondo uma esfera de discussão

sobre a produção musical e seus produtos. 

A experiência estética depende da fruição dos discos com a crítica musical. Quando

ocorrendo além das pressões internas e externas, ela permanece aberta para nós nos diversos

momentos. Os aspectos circunstanciais são relevantes como modos de observação, tendo em

vista que se interligam às questões referentes ao sociocultural, mas acima tudo, às questões

ligadas ao sensível dentro do campo comunicacional. Já que os argumentos dos críticos atuam

na esfera crítica interpretativa como parte da experiência comunicacional com a obra, da obra

com os críticos e da obra com o público. 

Aqui interessa observar como a crítica musical atua na formulação de cânones e como

os críticos promovem e partilham sensibilidades. A noção de partilha do sensível se refere a

existência de um comum e de partes exclusivas, como um sistema de evidências sensíveis, no

qual a partilha tem a ver com o comum partilhado na comunidade, nos grupos sociais, na

cultura, nos direitos civis, na política, etc. (RANCIÈRE, 2010). Todavia, se enfatiza os lugares

de disputa por esse comum, baseados na diversidade das atividades humanas, o que define as

competências ou incompetências nessa distribuição. Pois, a partilha do sensível faz ver quem

pode tomar parte no comum em função daquilo que faz, do tempo e do espaço em que essa

atividade  se exerce.  Assim,  como afirma Rancière  (2010),  ter  esta  ou  aquela  “ocupação”

define competências ou incompetências para o comum. 

Pode-se dizer que refletir sobre a comunicação, sua implicação estética e sua relação

com  a  experiência,  é  tomá-la  como  parte  do  tornar  comum  e  como  forma  de

compartilhamento.  O  seu  estudo  implica  em  compreender  os  processos  de  interpretação
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vivenciados  pelos  interlocutores  (BARROS,  2016).  Tratando  de  dividir  percepções  e

sensibilidades como parte dessa partilha que determina os que tomam parte. Observa-se que a

partilha é tomada como forma de experiência de quem vê, de quem faz, de quem ocupa e de

qual “ocupação” exerce no comum. Tal como de quem sente, de quem pode tomar parte e de

quem é afetado dentro de um ambiente plural, comunitário, colaborativo e interacional. 

O filósofo Jacques Rancière (2010) evoca o “tomar parte” dos discursos, da política,

do trabalho, das relações sociais,  da comunicação,  da linguagem e do fazer artístico,  este

último se torna primordial  a este  trabalho,  quando se busca relacionar  estética  e  política.

Levando em consideração que as práticas estéticas  não constituem uma exceção às outras

práticas  das  atividades  humanas,  o  autor  ao  sugerir  essa  não  exclusividade  das  práticas

artísticas, retira da arte a aura do belo e sublime, e destitui o artista do seu posto de gênio

incompreensível.  Assim,  designa  o  fazer  artístico  como  trabalho  ao  propor  uma  partilha

democrática  do  sensível  no  espaço  das  discussões  públicas,  que  se  estabelece  pelas

intermediações sociais  e culturais  entre artistas,  críticos/mídia e público.  Dessa maneira, o

político16 é a instância primeira do estético, pois é pela acepção do político que o sensível é

partilhado socialmente como ação prática no comum. Trazendo isso para o ambiente sócio

comunicacional, se entende que o espectador de uma obra musical ou artística também age,

interage, relaciona, seleciona, compara e interpreta (RANCIÈRE, 2012). Inserindo-se em uma

coletividade ou comunidade onde uma experiência comum-partilhada se faz presente dentro

de uma esfera democrática de debates acerca da obra analisada.

Segundo Jauss (2002), a ação é executada por um sujeito que percebe. E isso não é

algo meramente psicológico e subjetivo, mas sim estabelecido por intermédio das pistas que

se encontram na obra e pelo contexto histórico de surgimento.  Essa concepção relacional

remete  a  uma  comparação  entre  o  efeito  atual  da  obra  no  processo  histórico  de  sua

experiência.  Como exemplo,  nota-se que o juízo estético dos discos de Tom Zé pode ser

estabelecido com base no comparativo entre efeito estético17 e recepção estética nos contextos

do ano de lançamento e contemporaneidade. Em suma, se tem como parâmetro de análise o

16 O político para Rancière (2010) não se refere a mera uma “estetização da política”, mas sim o estético-
político é entendido pela lógica kantiana, revisitada por Foucault, onde a estética e política são tomadas “como o
sistema das formas  a priori que determinam aquilo que é dado a sentir. A estética é um recorte dos tempos e
espaços do visível e do invisível, da palavra e do ruído, que define, simultaneamente,  o lugar e o intuito da
política enquanto forma de experiência” (p.14). Portanto, a política como uma possibilidade estética e as práticas
estéticas como formas de visibilidade e de partilha das identidades, das atividades e dos espaços. Relacionando
com a “procuratividade” de Tom Zé, se pode afirmar que o artista “toma parte” de suas práticas sensíveis. 

17 Tem a ver com as formas e qualidades dos objetos (Iser, 1999). Quando a atenção de quem percebe está mais
direcionada ao ato imediato de notar tais formas e qualidades imanentes ao que é analisado.
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conjunto  de  críticas,  comentários  contemporâneos  aos  discos  e  os  comentários

contemporâneos,  a fim de obter um discurso que seja capaz de revelar o horizonte social,

cultural e político de cada época. 

Posto isto, os discos de Tom Zé repousam em relação ao seu contexto de surgimento,

configurando  uma  história  social  dos  efeitos,  que  está  embasada  na  teoria  estético-

recepcional,  cujo sentido da obra não seria apreendido somente no eixo sincrônico (o das

manifestações de um mesmo tempo), mas também no eixo diacrônico,  o que possibilitaria

tratar  dos sistemas de relações que existem entre manifestações expressivas e o momento

histórico-cultural (CARDOSO FILHO, 2007). Essa abordagem contribui para se entender os

modos  como as  obras  foram avaliadas  e  transmitidas  para  os  períodos  posteriores  à  sua

contemporaneidade,  o  que  inclui  observar  os  regimes  estéticos  conformados  através  da

historicidade da experiência e dos modos de fazer da crítica institucionalizada. 

Para  Braga  (2006),  a  dimensão  estética  da  crítica  musical,  configurada  por  esses

sistemas de relações no eixo diacrônico, possui lógicas específicas como parte da dinâmica de

um sistema de resposta social sobre a mídia. O autor dirá que é crítico aquilo que tensiona

processos e produtos midiáticos, acarretando dinâmica de mudanças. E que é crítico aquilo

que exerce um trabalho analítico interpretativo, gerando esclarecimento e percepção ampliada

quanto aos produtos analisados.  Obviamente que existem critérios explícitos ou implícitos

pelos  quais  os  produtos  são  observados;  existem  maneiras  de  analisá-los  mediante  suas

características e especificidades internas ou externas, materiais e contextuais. 

Os produtos são analisados pelos processos midiáticos que estão em circulação, e os

vetores  interpretativos  ou  de  ação  dos  críticos  sobre  eles  estão  direcionados  sob  dois

subsistemas: o de produção e o de recepção. Braga (2006) defende que o trabalho crítico

tende  a  exercer  uma  função  geral  de  desenvolvimento  de  competências  de  interação  na

sociedade. Ao refletir sobre a crítica jornalística, o que engloba a crítica musical, infere que

existem limitações no que tange à ênfase no gosto pessoal afirmado como uma “verdade”, nas

interpretações dos críticos tomadas como “autoridade” e no ato de selecionar como forma de

dar ao leitor/ouvinte um serviço “pronto” quanto à percepção das obras. 

A hipótese de mudança na recepção estética com disco  Estudando o Samba (1976)

pode se justificar  a partir  das reflexões propostas acima.  O que também pode justificar  o

possível aval da crítica musical para com disco o Estudando o Pagode (2005), cuja recepção

estética,  quando  observada  no  eixo  diacrônico,  denota  um  momento  histórico-cultural  e

manifestações  expressivas  sobre  obra  que  parecem  mais  bem compreendidas  e  positivas.
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Pode-se deduzir que o aspecto ressonante desse disco são as maneiras de fazer e modos de

pensar  o  gênero  musical  pagode,  ou  mesmo,  devido  a  uma  provável  rasura  do  discurso

apoiada em uma opereta social crítica sobre a segregação da mulher, do amor e do pagode. Ao

mapear  as  críticas  musicais  se  poderá  ter  acesso  aos  modos  como  elas  constituem,

reproduzem ou rompem valores artísticos hegemônicos, contribuindo para novas formas de

partilhar o sensível. Neste ponto, a crítica musical pode se ater ao ethos estético-político de

uma época ou descumpri-lo. 

De  acordo  com  Cardoso  Filho  (2013,  p.199),  “a  dinâmica  de  manifestação  da

experiência é, portanto, uma prática, constantemente revisada e renovada pelos atores nela

envolvidos e pelas características das situações nas quais se envolvem”. Nesse sentido, o autor

em concordância com Braga (2010) explica que a expressão da experiência é fundamental, e

sua circulação depende de uma espécie de “vocabulário” socialmente construído no processo

de  interação.  Essa  perspectiva  relacional  dos  produtos  midiáticos  com a  crítica  e  com a

comunicação permite compreender o que emerge no “encontro” do crítico e/ou ouvinte com a

música. Observa-se que a experiência estética se insere na comunicação devido sua fruição

em três planos distintos: o da consciência como atividade produtora; o da consciência como

atividade receptora; e o da reflexão com a ação (CARDOSO FILHO, 2007). Do ponto de vista

da  discussão  pública,  a  crítica  musical  formula  consensos  ou  dissensos  ao  permitir  uma

abertura à experiência e uma renovação à percepção e recepção das obras. 

A crítica  pode  considerar  uma  série  de  argumentos  gerados  no  debate  da  esfera

pública. Aqui é fundamental que esteja disponível para o público uma ampla variedade de

críticas, de posições e posicionamentos que sirvam de parâmetro para que ele formule seus

próprios juízos. No âmbito da esfera crítica interpretativa existe um ethos comunitário18, onde

os interlocutores acabam convocados não para um diálogo, mas para aderirem ao argumento

do  crítico  e  serem educados  por  ele.  Se  por  um lado  o  crítico  convoca  o  interlocutor  a

exercitar  a  capacidade  de  fruição  e  interpretação,  por  outro  ele  constrange  o  interlocutor

convocando-o a partilhar seus gostos e opiniões, de modo que a crítica se torna um processo

diluído entre público e críticos (CARDOSO FILHO; AZEVEDO, 2013). Nesse ponto, Braga

(2006) sugere  pensar  a  crítica  como um sistema de  retorno,  pois  os  argumentos  e  textos

críticos estão constantemente sendo reformulados por esses atores sociais. 

18 O ethos comunitário (ou convicção passional não explicitada pelo crítico) (CARDOSO FILHO; AZEVEDO,
2013). 
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1.2 Recepção estética e seus horizontes 

Para Hans Robert Jauss (1994) a qualidade e a categoria de uma obra não resultam das

condições históricas e biográficas de seu nascimento, elas também não resultam somente de

seu  posicionamento  no  contexto  sucessório  do  desenvolvimento  de  um  gênero  musical,

literário  e  outro.  Ao  contrário  disso,  elas  resultam  dos  critérios  de  recepção,  do  efeito

produzido pela obra e de sua fama junto à posteridade. Para o autor esses critérios são de

difícil  apreensão,  e por isso estabelece uma maneira  possível  de apreendê-los.  Através da

proposição triádica de compreender, interpretar e perceber a obra esteticamente, o que levaria

ao seu processo de recepção estética, que é entendido como um processo de longa duração.

Sendo estabelecido  entre  o  sentir  e  o  perceber,  ele  possibilita  o  estudo das  obras,  e  não

somente, a mera apreciação. 

De  acordo  com  Cardoso  Filho  (2013),  o  fundamental  para  Jauss  é  recobrar  a

historicidade da relação entre a obra com quem a percebe mediante uma ação executada que

se  desenvolve  por  intermédio  de  avisos  e  pistas  fornecidas  pela  obra  e  seu  contexto  de

surgimento. O autor estabelece uma relação baseada na contemplação histórica e estética das

obras apoiando-se nos chamados horizontes de expectativas dos leitores e da obra, que são

componentes essenciais para o seu caráter estético e sua função social. O público passa a ter

papel  fundamental  para  as  implicações  estéticas  e  históricas.  As  primeiras  residem  na

recepção primária da obra encerrar uma avaliação, cujo valor estético se constitui através da

comparação com outras obras já lidas.  Enquanto que as segundas se manifestam em uma

cadeia  de  recepções,  na  qual  a  compreensão  dos  primeiros  leitores  ou  ouvintes  possui

continuidade e enriquece de geração a geração a recepção estética. Assim, gradativamente,

torna  a  obra  parte  de  uma  recepção  possibilitada  pelas  variadas  leituras  executadas  por

diferentes públicos em períodos históricos distintos, que são definidos como horizontes de

expectativa social.

O  horizonte  de  expectativa  de  uma  obra,  que  assim  se  pode  reconstruir,  torna
possível determinar seu caráter artístico a partir do modo e do grau segundo o qual
ela produz seu efeito sobre um suposto público. Denominando-se distância estética
aquela que medeia entre o horizonte de expectativa preexistente e a aparição de uma
obra  nova – cuja  acolhida,  dando-se por intermédio  da  negação  de  experiências
conhecidas  ou  da  conscientização  de  outras,  jamais  expressas,  pode  ter  por
consequência  uma  “mudança  de  horizonte”  –,  tal  distância  estética  deixa-se
objetivar historicamente no espectro das reações do público e do juízo da crítica
(sucesso espontâneo, rejeição ou choque, casos isolados de aprovação, compreensão
gradual ou tardia). (JAUSS, 1994, p.31) 

Diante  disso,  se atesta  que o horizonte  estético  seria  a  ampliação do horizonte  de

expectativa, pois equivale a distância estética dentro de uma dimensão comunicacional. Uma

                                                                                                                       26



relação específica, e não universal, que perpassa e se modifica de acordo com os ambientes

históricos no seio sócio comunicacional das críticas musicais redigidas sobre os discos de

Tom Zé. Eles, quando tomados como processos e produtos midiáticos, podem expressar que

as  ações  críticas  não  se  colocam  à  parte  das  interações  sociais,  ao  contrário,  elas  são

dispositivos  sociais  intrínsecos  das  interações  (BRAGA,  2006).  A  crítica  musical

especializada  pode agir  dependente da lógica midiática  dominante,  que tem como critério

básico atrair público(s). Isso pode influenciar no aparecer da obra, configurando-a como mero

material expressivo de divulgação midiática e favorecimento da lógica do mercado de disco

ou  da  indústria  da  música.  Os  argumentos  da  crítica  podem também  romper  com  esses

padrões  quando  analisa  a  obra  por  meio  de  seu  contexto  de  emergência  sociopolítico  e

histórico-cultural. 

No momento histórico de seu aparecer ou de sua aparição é que a obra atende, supera,

decepciona ou contraria as expectativas de seu público inicial. Existem obras que no momento

de sua publicação não podem ser relacionadas a nenhum público específico ou a nenhuma

vertente artística previamente conhecida, somente, após releituras torna possível percebê-las

(JAUSS, 2002). A título de exemplo, o disco Estudando o Samba passou, claramente, por um

crivo que determinou seu valor estético, posteriormente, por meio de uma distância estética

entre o horizonte de expectativa inicial e os subsequentes, a obra foi relida. Entretanto, esse

fenômeno não é exclusivo da obra de Tom Zé, na música Luiz Melodia, Jorge Mautner, Walter

Franco,  Itamar  Assumpção,  Sérgio  Sampaio;  na poesia  marginal  Paulo  Leminski,  Chacal,

Cacaso, Torquato Neto; nas artes plásticas Hélio Oiticica e Lygia Clark tiveram suas obras

reconhecidas  após  uma  distância  estética  e  depois  de  uma  nova  leitura  quanto  aos  seus

contextos de produção e recepção, através do sistema de retorno e resposta social das épocas.

Talvez, inicialmente, com um público restrito ou inexistente, mas depois com algum aval e

sucesso de crítica e mídia, que não necessariamente contemplou a todos os artistas citados, e

que não precisamente, ampliou públicos ou abriu mais espaço para eles. 

A partir desses fenômenos, se observa que a teoria estético-recepcional não permite

somente apreender o sentido e forma da obra no desdobramento histórico de sua compreensão

(JAUSS, 1994). Ao contrário, se demanda a inserção da obra isolada em sua “série musical”,

para assim conhecer sua posição, seu significado no contexto da experiência com a música.

Aqui se postula uma história da recepção estética da obra como acontecimento e recepção

ativa, onde a obra pode propor novas perspectivas com base em seu legado histórico-cultural e

político-social. Para Jauss (2002) existem dois modos de recepção, o primeiro é o processo
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em que se concretizam os efeitos e o significado para o leitor contemporâneo, cuja perspectiva

de primeira leitura denota o ato de compreender a obra a partir de “sofrer” os efeitos mais

imediatos. O segundo modo é o de um leitor especialista também contemporâneo, mas que

conhece os mecanismos de produção e recepção, sendo capaz de questionar a efetividade de

determinadas estratégias empregadas na obra. Isso pode ser entendido como uma perspectiva

de  segunda leitura  ou  ato  de  interpretação  dos  códigos  internos  e  externos.  Tendo  como

suporte o desenvolvimento histórico e relacional da experiência e do juízo estético é possível

efetuar uma terceira leitura, enquanto um “desfecho”, cujo efeito e recepção encontram-se no

ato de perceber as pistas inerentes à obra distante do seu contexto de emergência (CARDOSO

FILHO, 2009). 

O  ato  de  compreender  é  um  juízo  de  valor  e  de  gosto  primário,  enquanto  que

interpretar  parece,  tradicionalmente,  ligado  ao  arrancar  da  obra  sua  significação  oculta.

Contudo,  o  sentido  da  obra  não  é  mais  algo  a  ser  explicado,  mas  sim  um efeito  a  ser

experimentado  (ISER,  1999).  Os  atos  de  interpretação  não  podem  se  contentar  em  ser

automaticamente reducionistas, já que se a percepção estética depende da fruição, a obra não

aparecerá  se ocorrer uma interpretação reducionista,  como mero juízo de valor e gosto  a

priori. Neste ponto, se pretende avançar, principalmente, no que se refere aos modos de fazer

da  crítica  musical  especializada.  Tendo  em  conta  que  o  ato  de  criticar,  ao  menos  pela

conceituação clássica, tem na interpretação das obras uma função primária, definida por um

repertório de normas estabelecido desde século XIX. Aqui fica evidente que isso também

compõe uma história social dos efeitos e da crítica no mundo da música. 

1.3. História social dos efeitos e crítica musical

De acordo com Wolfgang Iser (1999), no século XIX, o crítico tinha a importante

função de mediador à medida que interpretava o sentido da obra para o seu público como

orientação de vida. Porém, interpretar não é um ato simples, denota um sistema complexo e

particular. Por isso que o crítico, nos moldes do século XIX, fracassa ao querer dispor de uma

interpretação reducionista  das obras e extrair  dela  um sentido palatável  e uma mensagem

oculta. Para o autor, a obra não oferece uma mensagem dela separável e o seu sentido não é

reduzido a um significado referencial e definitivo. 

A obra tem antes um modelo de indicações estruturadas para a imaginação do público,

e por isso seu sentido pode ser captado somente como imagem, como uma referência ou uma

forma de interpretação, mas não como um decreto indissolúvel e absoluto. Entende-se que o

sentido de uma obra é mesmo um efeito a ser experimentado, pois seria consequência de uma
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fruição  e  implicação  estética,  que  depende  da  participação  do  público.  Portanto,  a

interpretação  é  entendida  como efeito  e  acontecimento,  pois  os  processos  do  sensível  se

correlacionam com as relações sociais e interações midiáticas. 

Neste trabalho, a ideia de crítica tem como parâmetro o new criticism, que surgiu com

a Arte moderna,  modificando os modos de fazer da crítica especializada.  O  new criticism

assinala  um  momento  crucial  da  interpretação  ao  abandonar  a  parte  decisiva  da  norma

clássica, ou seja, a obra não é mais vista como objeto em que a análise capta a significação de

valores historicamente dominantes (ISER, 1999). Aqui se tem como base os elementos da

obra (códigos internos) e suas interpretações  (códigos externos à obra). A ideia  de crítica

corresponde a um discurso baseado nos comentários sobre produtos musicais e midiáticos, a

partir  da  decodificação  dos  códigos  internos  (elementos  materiais  das  obras)  e  códigos

externos  da  obra  (contexto  de  surgimento  e  horizontes  de  expectativa),  cujo  entorno

sociocultural e político das críticas musicais medeia a recepção ao atuar como expressões da

experiência estética. 

No  Estudando o Samba (1976) as interpretações podem ter sido determinadas pelas

motivações  socioculturais,  o  que  demonstra  um  compartilhamento  de  pontos  de  vista,

interpretações e opiniões também diversas e distintas dentro do contexto da década de 70,

onde  existia  um  efeito  e  uma  recepção  estética  que  se  difere  do  espaço-temporal

contemporâneo. No primeiro momento, tendo como base as narrativas sobre a recepção da

obra, se especula que o disco de Tom Zé foi renegado por boa parte da crítica nos anos 70. O

próprio músico declarou não saber o motivo da rejeição, e de maneira humorada, costuma

dizer  em  entrevistas  mais  recentes,  que  até  hoje  ninguém  leva  muito  a  sério  essa

“excepcionalidade” do álbum.  Em uma entrevista para o programa televisivo  Som do Vinil

(Canal Brasil), nos anos 2000, Tom Zé relata que quando a revista Rolling Stones, nos anos

90, colocou no título da matéria “The father of invention”, o seu amigo e jornalista Roberto

Maia mostrou a outro amigo jornalista que logo ironizou com a frase: “Porra! Essa revista já

foi  mais  de  confiança!  (risos)”.  Com base  nesse  exemplo,  se  cogita  que  somente  após  o

procedimento de leituras diversas do disco é que foi se abrindo um campo de possibilidades

maior para o trabalho do artista. 

Dessa  maneira,  existe  uma  abrangência  dos  processos  midiáticos,  mais

especificamente, daqueles relacionados à crítica musical. A produção e a recepção estética são

processos que se alongam dentro do espaço-temporal, por isso é importante pensar como se

estabelece essa relação dos efeitos dos discos junto à crítica especializada. Sabe-se que ela
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assume um papel ativo e é geradora de mensagens, hipóteses, opiniões,  juízos de gosto e

estético.  Entretanto,  com base na história  social  dos efeitos,  é  relevante  mencionar  que a

concepção  informacional  da  crítica  e  da  sociedade  como  receptora  passiva  é  algo

ultrapassado, principalmente, em relação ao meio musical. 

O sistema de processos midiáticos, que tem como representante a mídia especializada

em música, pode agir de acordo com a interatividade e demanda do mercado de disco. Nesse

sentido, os modos como a indústria da música estabelece as relações mercadológicas podem

gerar efeitos também sociais. A sociedade age e produz opiniões, além atribuir conceitos sobre

os produtos. Aqui notamos uma midiatização da música através de suas materialidades, onde a

relação das obras com a crítica musical conforma um subsistema crítico-interpretativo que

está sempre em curso. Para Braga (2006) ele é um componente ativo da interação social-

midiática, já que não é mais o ato de apenas criticar, mas entender que o sistema de interação

social  é  um processo  de  circulação  difuso.  Os  sentidos  produzidos  pela  mídia  chegam à

sociedade,  circulam entre  pessoas,  grupos  e  instituições,  até  impregnar  as  suas  instâncias

direcionando, ainda que parcialmente, as relações com a cultura. 

Neste trabalho se especula que a crítica musical de 1976 agiu em colaboração com a

premissa difundida dentro da história social dos efeitos, onde o importante era que diversas

pessoas tivessem acesso ao Estudando o Samba. Contudo, se fazia necessário que o seu efeito

fosse  positivo  diante  do  público,  esse  juízo  de  valor  direcionou  seu  status e  quase

desaparecimento na mídia. Inevitavelmente, isso pode ter influído na percepção da obra, a

partir de um referencial atrelado aos padrões estéticos da época. Dessa forma, se o disco não

agradou, se a obra não “dialogou” com o público ouvinte, o horizonte de expectativa social

não foi atingido. Para crítica musical do ano 1976, é bem provável que a importância estava

na circulação do disco, sua rentabilidade e seu valor de mercado. Possivelmente, o juízo de

gosto e a atribuição de valor foi sintético e influenciado pela indústria musical, o que deixou

recepção estética da obra num segundo plano.

No final da década de 70, o mercado de discos havia estagnado as vendas em um

patamar muito baixo em relação aos anos 60 e início dos anos 70, o que fez com que os

empreendedores,  empresários  e  a  própria  crítica  musical  intensificasse  a  busca por  novos

talentos  que  agradassem o  público  e  gerassem retorno  econômico  para  as  gravadoras  da

época. O mercado de discos, ainda hoje, influencia a crítica, o efeito estético e social, o juízo

de  valor  e  de  gosto,  entretanto,  no  período  de  veiculação  do  Estudando  o  Samba essa

necessidade mercadológica parecia  mais urgente.  Assim,  se pode entender  como se deu a
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recepção da obra nesse contexto histórico, observando se foi positiva ou negativa. A análise

dos comentários críticos mostrará se isso está associado ao modo de fazer da crítica nos anos

70, onde o gosto pelo hábito estaria presente. 

Com o  Estudando  o  Pagode (2005)  a  lógica  parece  ser  outra,  já  que  as  práticas

estéticas de Tom Zé atreladas as tendências musicais e ao mercado da música nos anos 2000

configuram um contexto de emergência distinto dos anos 70. A produção musical do artista

baiano era mais “compreensível” para os padrões da época, o que resta saber é como o disco

foi recebido na crítica musical.  Se a temática sobre a segregação da mulher e do pagode

tensionou e gerou debates dentro da comunidade, se os comentários críticos ratificam o lugar

de fala de Tom Zé ou se debatem sobre ele. Por esses motivos, não necessariamente, seria

uma simples questão de gosto pelo hábito, mas sim uma fenomenologia que perpassa por um

padrão  cultural  de  hábitos,  tendências  e  lógicas.  Segundo  Braga  (2006),  esses  objetivos

comuns,  ainda  que  não  conscientemente  pré-negociados,  se  tratam,  naturalmente,  de  um

sistema complexo baseado em relações históricas e socialmente construídas.

Desse forma,  o  gosto pelo  hábito  atrelado  a  uma visão mercadológica  denota  um

processo de interação social em torno dos discos de Tom Zé, podendo influenciar o ato de

percepção, mas não determiná-lo. O aspecto fenomênico dessa interação, o sentido e o efeito

se dão dentro do contexto histórico-cultural dos anos de lançamento e das décadas posteriores.

A fruição  de  uma experiência  estética  individual  ou coletiva  com as  obras  pode ter  sido

influenciada pelas questões supracitadas. A partir de Braga (2006), afirmamos que a crítica

especializada  não  têm nenhuma  prevalência  sobre  os  demais  comentários  críticos.  A sua

função técnico-profissional apenas a faz situar em uma especificidade, com lógicas também

específicas, o que não lhe confere o estatuto de conhecimento superior. Afinal, o subsistema

crítico-interpretativo está baseado nas interações sociais dentro da comunidade formada por

críticos, artistas e público. 

A mídia  especializada em música se atrela à teoria estético-recepcional com base no

processo comunicacional  das  interações  midiáticas.  Tanto a  crítica  especializada  praticada

pelo  jornalismo  musical,  quanto  crítica  da  prática  cotidiana  (blogs,  bate  papos,  sites,

plataformas de consumo musical, redes sociais, fanpages, etc) são fundamentais para o juízo

de valor e em relação aos sentidos produzidos pelas nossas experiências diante da música e

com ela. Esse processo é conduzido pela concepção dos meios de comunicação como agentes

de mediação cultural, pois visa englobar o receptor da informação ao universo geográfico e

histórico da música. 
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De acordo com Janotti  Junior e Nogueira (2010) existe uma teia  de significados e

significantes que é  formada através de um entorno comunicacional.  Ele engloba desde os

artefatos de produção, gravação, reprodução e circulação da música aos seus aspectos sociais.

Pois além de ouvir música, as pessoas conversam sobre predileções e desgostos musicais,

afirmando  identidades  e  julgamentos  de  valor  sobre  os  produtos  que  estão  circulando  e

interagindo nesses espaços de comunicação e difusão midiática. 

A crítica musical é uma comunicação híbrida, pois procura aliar a descrição verbal da

música aos modos como a sociedade se comporta, busca atrelar os gêneros e as expressões

musicais ao gosto dos percebedores (JANOTTI JUNIOR; NOGUEIRA, 2010). Sendo assim,

a crítica atrelada ao jornalismo musical diz ao receptor qual o produto se insere no mercado

de consumo. Atribuindo-lhe valor através de discussões, análises e críticas escritas em revistas

e jornais especializados, vlogs, blogs de música e outros. Isso estabelece os motivos pelos

quais uma determinada obra musical possui ou não valor estético, o que acaba por designar o

porquê deve ou não ser percebida esteticamente. 

Na música brasileira, alguns artistas tiveram suas obras reconhecidas anos e décadas

depois  de seus lançamentos.  Muito possivelmente,  devido as leituras  e releituras  estéticas

ocorridas em diferentes épocas por percebedores diversos. Dentre esses artistas se pode citar

Cartola, que até os anos 80 não tinha acessão dentro da grande mídia; Chiquinha Gonzaga que

até recentemente, havia desconfiança quanto ao seu potencial como pianista, compositora e

uma das expoentes do chorinho brasileiro, somente se desfazendo a dúvida inicial, após ter

sido encontrado um disco 78 RPM em um lixo na cidade de São Paulo, que ao ser restaurado

e tocado,  sanou a questão;  Arrigo Barnabé e  Walter  Franco que tiveram suas  obras  mais

reconhecidas no mercado alguns anos depois de lançadas. 

Por consequência,  a crítica musical pode designar um regime estético hegemônico,

mas isso não é algo fixo e definitivo, existem nuances entre épocas e uma historicidade da

própria crítica musical. Pode ser que a atuação dos críticos em um período não reconheça uma

obra,  e em outro momento histórico isso mude,  pois  existem também outros agentes  que

podem reconhecê-la como parte daquele regime conformado, a exemplo dos próprios ouvintes

ou  leitores,  ainda  que  os  críticos  não  reconheçam.  A crítica  atua  como  uma  espécie  de

“agendador”, mostrando ao público os produtos que estão nos centros das atenções, e quais se

estabelecem nas “paradas de sucesso”. Com certeza, Estudando o Samba não foi um deles, até

mesmo,  o  Estudando o Pagode não é  um produto musical  das  “paradas  de sucesso”.  No
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entanto, ambos se configuram com produtos inseridos em um meio musical específico, talvez,

um nicho cult. 

(…) isso mostra que antes de ser uma atividade pontual, restrita aos exercícios de
julgamento de valor, a crítica está associada a uma parte da indústria editorial que se
afirma de maneira importante no entorno comunicacional  do consumo da música
(…) (JANOTTI JUNIOR; NOGUEIRA, 2010, p.3). 
 

Aqui se torna evidente que a crítica musical se baseia na teoria do gatekepper19. Antes

de criticar ou de se criar uma opinião sobre determinada obra, o crítico seleciona aquilo que

merece ser pauta dentro dos jornais, revistas,  canais de televisão,  programas de rádio que

tratam de temas relacionados à música. Assim, parte do trabalho crítico é fazer uma filtragem

da informação gerada pelos diversos indivíduos que compõem a rede midiática. Esse processo

reúne  a  análise  e  juízo  de  gosto  do  crítico;  as  leituras  feitas  por  outras  mídias  (desde  a

televisão, rádio, jornais às plataformas mais alternativas, como os blogs e sites da web); os

comentários dos consumidores e as interações nas redes sociais digitais,  o que engloba as

fanpages e os fóruns de fãs. Todo esse conjunto auxilia o crítico no filtrar das informações

relacionadas ao produto musical que ele pretende criticar. 

Para Janotti Junior e Nogueira (2010), o papel da crítica está relacionado ao ato de

selecionar o que é ou não estético,  entretanto, essa tarefa não é algo imparcial e objetivo,

existe  uma  parcela  de  discriminação,  de  gosto  pessoal  e  de  comparação.  Esse  processo

seletivo dos produtos ocorre a partir do modelo editorial da indústria musical, ela necessita

vender e lucrar, o que vem a configurar a chamada música popular massiva que engloba as

lógicas  do  mercado  fonográfico.  É  preciso  entender  que  a  expressão  “música  popular

massiva” denota, geralmente, um tipo de música que é compartilhado no mundo inteiro, e que

o conceito de popular remete à circulação e ao consumo de músicas inseridas na rede da

indústria fonográfica. Isso quer dizer que apesar de popular e massiva essa música perpassa

pelo  reconhecimento  da  indústria  cultural.  Dessa  maneira,  a  indústria  produz  cultura  e  a

cultura produz uma indústria. 

A história sociocultural da música perpassa por três estágios: o estágio folk, o estágio

artístico, o estágio pop20. Este último é que interessa a esta pesquisa, sendo o estágio onde a

19 A teoria do gatekeeper, bastante comum nas redações de jornais e revista, fala que as notícias são como são
porque o jornalista as determina, mas vemos diariamente vários fatores que nos mostra que as notícias são como
são por determinação do espaço ou mesmo pelo tempo que ela chega as redações, ou ainda pela organização que
as determina (linha editorial).

20 O sociólogo Simon Frith  (1996)  apresenta  três  fases  históricas  a  partir  das  quais  aqueles  processos  de
produção, circulação e consumo da música se organizaram majoritariamente: o estágio folk, no qual a música é
produzida e armazenada através do corpo (humano ou dos instrumentos) e executada mediante performances,
estágio fundamental para a chamada música popular. O estágio artístico, no qual a música pode ser armazenada
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música é produzida através de um diálogo com a indústria fonográfica, estando armazenada

em  fonogramas  e  executada  mecanicamente  ou  eletronicamente  para  o  consumo  de  um

público extremamente amplo (CARDOSO FILHO; JANOTTI JUNIOR, 2006). É óbvio que

cada  um  desses  estágios  podem  coexistir  uns  com  os  outros,  desde  a  mescla  de  uma

sonoridade  mais  artística  com  uma  mais  erudita  às  sonoridades  mais  folk (folclóricas)

hibridizadas  com os produtos mais  pop.  Tudo isso,  em alguma medida,  está presente nos

produtos  musicais  contemporâneos,  já  que  existe  um mediador  entre  eles,  a  mídia,  mais

especificamente, a crítica musical. Assim sendo, se pode afirmar que a mídia cria estratégias

peculiares para que ocorra a identificação dos ouvintes com a música que eles escutam.

Muito embora, exista uma visão mercadológica da música, é importante destacar que

os artistas  underground  estabelecidos  nos circuitos  paralelos  e alternativos  estão inseridos

num cenário de consumo mais delimitado. O que determina novos modos de organização,

novos  tipos  de  produções  musicais,  novas  maneiras  de  vinculação  e  veiculação  desses

produtos. A internet, blogs, sites, os fanzines, as gravadoras independentes, os home studios

(estúdios caseiros) contemplam uma visão de mercado não mainstream. Portanto, é a partir da

negação desse “fluxo principal”, que o underground se firma. É evidente que as produções do

mainstream estão associadas aos meios de comunicação de massa, e os produtos mainstream

estão  amplamente  disponíveis  ao  público.  Dessa  junção  se  compõe  uma  indústria  do

entretenimento e do consumo, por isso se faz necessário entender os códigos da obra para

estabelecer o contexto sociocultural, político, comunicacional e mercadológico como parte de

uma indústria. 

1.4 Os códigos da obra e a recepção estética

A recepção estética de uma obra pode ser fundamentada através da decodificação dos

seus códigos internos e externos. Esse procedimento perpassa quatro etapas: compreensão,

interpretação,  percepção  e  aplicação  dos  códigos  decodificados,  o  que  possibilita  a

constituição da experiência subjetiva no mundo sociocultural que se modifica de acordo com

os ambientes históricos. Em vista disso, o estético nos discos de Tom Zé é estabelecido a

partir da interpretação desses códigos e através do conhecimento prévio acerca do contexto

através das notações e partituras (que concede uma produção e existência ideais à obra) e caracteriza as peças da
música  erudita.  E,  finalmente,  um estágio pop,  no qual  a  música  é  produzida  mediante  um diálogo com a
indústria  fonográfica,  armazenada  em  fonogramas  e  executada  mecanicamente  ou  eletronicamente  para  o
consumo  de  um  público  extremamente  amplo.  Esses  estágios  indicam  não  apenas  sistemas  de  produção,
circulação e consumo diferenciados, mas também transformações na própria experiência material e social da
música. (JANOTTI JUNIOR; CARDOSO FILHO, 2006)
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histórico-cultural e entorno sócio comunicacional da crítica musical especializada no ano de

1976, 2005 e épocas posteriores. 

Quando  se  analisa  o  Estudando  o  Samba,  imediatamente  pelo  seu  significado  de

detalhes, olhando-o como um “artefato” de estrutura acabada e completa, ocorre um tipo de

análise primeiro efeito. Do mesmo modo, quando a Bossa Nova foi tocada pela primeira vez

numa rádio, em agosto de 1958, os ouvintes contemporâneos à obra de João Gilberto tiveram

uma percepção estética de primeiro efeito. Segundo consta, existiam ouvintes ainda relutantes

com a Bossa Nova, devido a estética e padrão musical renovador. Além da inovadora maneira

de tocar o violão e o novo jeito de cantar as músicas atenuando o modo de voz empostado da

Era de Ouro do Rádio. Tudo isso causou um estranhamento inicial, somente poucos anos mais

tarde,  a  Bossa  Nova  passou  a  ser  reconhecida  como  um  símbolo  do  Brasil,  após

reconhecimento internacional e decorrente adesão de mais e mais músicos ao gênero.

A partir disso, se pode dizer que as perspectivas de primeira leitura ou primeiro efeito

tem a ver com o ato de compreender os códigos da obra. A perspectiva de segunda leitura com

o ato de interpretação desses códigos, enquanto que a noção de terceira leitura se relaciona

com a percepção do contexto de emergência da obra e historicidade de cada época. Ao aplicar

às  obras  todas  essas  leituras  atrelando-as  aos  comentários  dos  críticos,  se  pode  ter  uma

recepção estética mais coerente, onde os efeitos poderão ser experimentados como vetores da

experiência  estética  com  as  obras.  Como  um  exemplo,  a  crítica  musical  brasileira  sob

influência da crítica estrangeira, releu a obra de Tom Zé. A decodificação dos seus códigos

internos e externos, a partir de um processo de segunda leitura, possibilitou observar como a

obra foi lida na década de 70 e como se insere no contexto atual. 

É importante destacar que essa narrativa tem um apelo: a trajetória do artista, primeiro

renegado e depois descoberto por alguém. Após décadas, sendo colocado em outro patamar,

Tom  Zé  e  seus  discos  acabam  inseridos  dentro  da  lógica  da  indústria  musical  mais

mainstream e midiática. Os críticos participam desse processo, pois é uma narrativa que do

ponto de vista jornalístico, e pelos critérios das revistas e dos jornais, tem um potencial de

gerar interesse. E ao mesmo tempo, traz um componente histórico do que aconteceu com o

músico baiano ao longo das décadas. É sabido, por exemplo que no final dos anos 80, uma

nova leitura do Estudando o Samba foi efetuada pelo produtor musical David Byrne, o que

pode ter gerado uma reconfiguração do contexto de recepção da obra. Em 1990, Tom Zé

gravou nos Estados Unidos, o álbum de compilação  The best of Tom Zé, lançado pelo selo

Luaka Bop, sob comando de David Byrne. A coletânea  reuniu as músicas do  Estudando o
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Samba  (1976),  do Nave  Maria (1984)  e  do  Todos  os  olhos  (1973),  iniciando  um  novo

momento na carreira do artista. O sucesso internacional de crítica e público, as turnês pelos

Estados Unidos e Europa, fizeram Tom Zé ser revisto e relido no Brasil. 

O disco Estudando o Samba, hipoteticamente, não possibilitou a satisfação imediata,

devido  ao  desejo  incontido  pelo  hábito  nos  anos  70  e  a  manutenção  de  um  padrão

preestabelecido, no qual a busca de valores de qualidade se baseava na indústria do disco.

Esse fenômeno, provavelmente, ocorreu também com os primeiros discos de sambajazz, um

gênero musical híbrido que se caracteriza pela música instrumental,  tendo um instrumento

específico como elemento sonoro central. Os LPs de Milton Banana e Edison Machado, cujo

elemento  principal  era  a  bateria;  os  LPs  de  J.T.Meirelles,  cujo  elemento  principal  era  o

saxofone, supostamente, precisaram de um olhar de especialista para que alcançasse público e

relativo  sucesso  de  crítica  e  mídia,  ou  seja,  uma releitura  das  obras  foi  efetuada.  Muito

possivelmente,  isso  veio  a  ampliar  a  percepção  e  recepção  estética  com  sonoridades  e

produções musicais semelhantes. 

Dessa forma, o que passa a ser visto e ouvido são os códigos internos da obra. Ao

isolar os elementos inseridos nela dos externos a ela, se poderá notar o seu efeito estético, mas

também torna possível perceber seus entornos socioculturais quando observadas as relações e

contextos de emergência das obras mediante a decodificação dos seus códigos externos. Seria

uma proposição triádica de compreender, interpretar e perceber a obra esteticamente, o que

pode se modificar de acordo com os ambientes históricos, sociais e comunicacionais. Assim

sendo, seria possível dizer que uma mudança de significados é sempre um ato de releitura. 

A  dimensão estética  dessa releitura  se  refere a  uma angulação dentro dos  âmbitos

comunicacionais, portanto, não tem a ver com a noção de estético como mera aparição ou

apreciação. A obra de Tom Zé é vista como uma manifestação do estético no seio da vida

social, que decorre de “uma inervação mediática do cotidiano”21. O cotidiano é aquilo que se

estabelece dentro dos diversos horizontes estéticos, de forma que a experiência estética não se

esgota no objeto estético, ou na exegese da obra analisada. Ao contrário, ela se estende no

exercício sensível da percepção, que leva à compreensão e avança no âmbito da hermenêutica

(BARROS, 2016). Assim:

A experiência  estética  implica  numa relação  especular  que  se estabelece  entre  o
objeto  estético  e  a  percepção  estética,  nas  dinâmicas  de  interpretação,  que
extrapolam  a  economia  interna  da  obra,  quando  o  espectador  se  entrega  à
experiência  da  fruição  em  uma  empreitada  compreensiva.  E,  como  discutimos

21 Termo cunhado por Guimarães, Leal e Mendonça (2010).
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anteriormente  neste texto,  a compreensão se dá na esfera do comum, no tempo-
espaço do cotidiano (BARROS, 2016, p.13)

Destarte, entendemos a partir de Barros (2016), que se a comunicação é o local onde

se estabelece a conexão simbólica na vida das sociedades no cotidiano, se pode dizer que a

predominância e a determinação midiática conduzem o produto musical ao enfraquecimento,

senão à ruína. Contudo, a experiência estética no âmbito comunicacional não se esgota, e por

isso, conduz o objeto estético à esfera do comum, onde horizontes estéticos e de expectativas

são ampliados e não se cessam. Pois, como sistemas de interação social e articulação política,

a comunicação entendida através da ideia de partilha do sensível,  pode ser pensada como

experiência estética.

Ao que parece, a estética tornou-se mediatizada e a mídia cada vez mais interage com

os processos sociais, isso para além do campo empírico de manifestação de obras, produtos,

eventos e situações estéticas. Pensando através das conceituações de Jacques Rancière (1996;

2005; 2010; 2012; 2017), aqui aparece uma estética da comunicação como um recorte dos

tempos e dos espaços, do visível e do invisível, da palavra e do ruído. Ou seja, uma definição

do lugar e do que está em jogo na política como forma de experiência. Por conseguinte, o

próprio ato de comunicar  se torna estético-político,  já  que tanto a  comunicação quanto a

política se ocupam do que se vê e do que se pode dizer sobre o que é visto, de quem tem

competência para ver e qualidade para dizer.  Bem como se ocupam das propriedades dos

espaços e dos possíveis do tempo no seio das esferas públicas e democráticas. 

1.5 A dimensão estético-política da crítica musical

As críticas musicais não somente compõem um sistema de retorno entre produção e

recepção dos produtos, elas se inserem numa partilha do sensível possibilitada pelo ato de

comunicar  um  comum  e  de  tornar  comum.  Entretanto,  também  cumprem  a  função  de

selecionar  o  que  deve  ser  partilhado  ou  compartilhado  nesse  comum  ao  compor  partes

exclusivas  nessa  partilha.  Muito  embora,  Rancière  tenha  utilizado  esse  conceito  em  um

contexto diferente desse, isso é perfeitamente aplicável aos processos do sensível dentro dos

mais diversos comuns partilhados que se queira estabelecer. Por isso, quando se fala de uma

partilha do sensível e de um partilhável, se fala de comunicação social. Para além, se pode

perceber que essa distribuição, muitas vezes, implica em reordenar o sensível no campo do

que já é hegemônico dentro da música brasileira, da estética e sociedade, da política e cultura,

das experiências e experiências estéticas. Aqui nos referimos aos processos do sensível no

seio social.
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Nesta  pesquisa  é  necessário  observar  a  relação  entre  estética  e  política  dentro  do

ambiente  sócio comunicacional  do disco  Estudando o Pagode,  lançado em 2005. Ao que

parece o disco não sofreu mudança de horizonte estético como aparenta ter ocorrido com o

Estudando o Samba (1976).  Isto  não deixa de ser estético-político,  na medida em que,  o

político também tem a ver com o rompimento e com a ruptura daquilo que está previamente

estabelecido pela ordem estética dominante. Muito possivelmente, o disco de 1976 tensionou

as  estruturas  canônicas  da  crítica  musical  na  década.  Apenas  mais  tarde,  com  base  em

releituras,  uma ordem estético-política  distinta  da anterior  foi  estabelecida.  Portanto,  uma

ruptura  com  o  ordenamento  precedente,  por  parte  da  crítica  cultural,  fez  emergir  novas

possibilidades sensíveis e modos de experienciar a obra. 

No caso do Estudando o Pagode, as maneiras de fazer de Tom Zé eram reconhecidas

a priori pela crítica musical e público. O momento da carreira era outro quando comparado

com os  anos  70,  o  artista  já  era  considerado  um compositor  renomado  e  legitimado  na

comunidade.  Além do que o aval  estrangeiro com turnês pelos Estados Unidos,  Europa e

Brasil, as indicações para Grammys e outras premiações podem justificar a recepção estética

mais  positiva  com  o  disco  de  2005.  Por  isso  mesmo,  o  caráter  individualizador22 do

Estudando o Pagode que incita  uma análise  mais  aprofundada é a  sua temática  quanto à

segregação  da  mulher  e  do  pagode  dentro  do  estético-político  da  crítica  cultural,  o  que

buscamos é observar se os comentários ratificam o lugar de fala de Tom Zé ou questiona-o.

Em  uma  opereta  em  3  atos  e  16  músicas,  o  músico  aborda  nas  letras  das  músicas,

diagramação  da  capa,  encarte  do  disco,  título  e  subtítulo  essa  temática  como  forma  de

contrapor um discurso hegemônico de uma sociedade masculinista, tal como ele define. Dessa

forma, se tem o propósito de perceber se a crítica musical do ano de lançamento e décadas

posteriores atua para a manutenção ou ruptura do hegemônico através da análise daquilo que

foi dito sobre o álbum. 

O nosso estudo da recepção estética tem como base a proposição triádica de Jauss,

pois  ela  ajuda  na  decodificação  dos  discos.  Todavia,  isso  é  uma maneira  de  testar  esses

códigos internos ou externos para experimentá-los. Acredita-se que seja isso, o que o crítico

musical  intenta  ao  analisar  determinada  obra,  visto  que  a  crítica  enquanto  expressão  da

experiência  estética,  necessita  de  um  experimentalismo  como  forma  de  investigação.  A

interação constante e necessária estabelecida entre o crítico e o ambiente histórico-cultural da

22 Conceituação de John Dewey (2010). O autor defende que os objetos artísticos e os objetos possuem aspectos
inerentes à sua constituição que podem fazer emergir experiências marcantes e individualizadoras, por isso aqui
falamos de um caráter individualizador em relação à temática do disco Estudando o Pagode (2005).
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obra, pode garantir à experiência uma comprovação asseverada (DEWEY, 2010; CARDOSO

FILHO, 2011). Como exemplo, o surgimento do blues no final do século XIX no extremo sul

dos  Estados Unidos denota  um contexto  histórico  marcado pela  forte  segregação racial  e

discriminação  da  cultura  afro-americana.  O gênero  surgiu  a  partir  das  tradições  musicais

africanas:  os  cantos  de  campo e  as  canções  de trabalho.  Possivelmente,  o  ethos estético-

político da crítica musical dessa época marcada por um  apartheid entre negros e brancos,

determinou a não aceitação do blues durante alguns anos. Havendo a necessidade de novas

experiências estéticas, novas interações midiáticas e releituras das obras baseadas nos códigos

internos e externos para se ampliar a recepção estética. 

Por fim, o comum partilhado e as partes exclusivas, se referem a uma historicidade

própria de um regime estético, que possui decisões de ruptura ou de antecipação operando no

seu interior. Dessa forma, se trata de saber como os objetos artísticos afetam o ethos, que é a

maneira  de  ser  dos  indivíduos  e  das  coletividades  (RANCIÈRE,  2010).  Por  isso,  a

necessidade desta pesquisa de decodificar os códigos para fundamentar a recepção estética

das  obras.  Pretendemos  fazer  isso  através  dos  comentários  críticos  tecidos  a  elas,  pois  é

preciso separar as partes exclusivas e notar o comum partilhado. Para observar, por exemplo,

a partilha do sensível no Estudando o Pagode (2005) como a  existência de um comum que

tem recortes. A palavra segregamulher que está no subtítulo do disco,  configura uma parte

exclusiva  que  é  o próprio álbum,  sua temática  e  formatação,  e  um comum partilhado na

sociedade que se refere ao discurso comumente misógino e machista em relação a mulher

dentro pagode. 

A análise mediante a decodificação dos códigos internos e externos das obras pretende

perceber  o(s)  regime(s)  de  pensamento(s)  específico(s),  os  modos de  fazer,  as  formas  de

visibilidade e os critérios de apreciação dentro dos contextos históricos comunicacionais e

socioculturais da crítica musical especializada. Isso para estabelecer a relação entre estética e

política no Estudando o Pagode (2005), ou para observar a mudança de horizonte estético no

Estudando o Samba (1976). Os discos têm um comum partilhado, fazem parte de uma trilogia

de Tom Zé junto com o Estudando a Bossa (2008). Todos eles têm como intuito dissecar um

gênero musical, propondo o “estudo” desse gênero, além de terem na diagramação da capa

uma cerca de arame farpado. A diagramação do título e tipo de letra usado são semelhantes,

porém eles possuem suas partes exclusivas, devido seus contextos históricos/ socioculturais e

a uma abordagem ou temática específica. 
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PERCURSOS: FORMATAÇÕES DE ANÁLISE 

2.1 Decodificação para a recepção estética

De acordo com Daniel Piza (2010), o jornalismo cultural no Brasil começa a ganhar

força no final do século XIX, e dele nasceria um dos nossos maiores escritores: Machado de

Assis, que atuou inicialmente como crítico de teatro e polemista literário em jornais da época,

e  somente  depois  passou  a  escrever  seus  contos.  Junto  a  Machado,  José  Veríssimo  era

considerado o grande crítico do período, além de editor da Revista Brasileira. O jornalismo e

o  estilo  da  crítica  cultural  começaram a  mudar,  devido  à  presença  social  adquirida  pela

imprensa. Dessa forma, as críticas de arte saíram de seu circuito das mesas de cafés, clubes e

casas noturnas, centradas nos festivais de música e teatro, acessíveis aos cultos e eruditos,

passando a  circular  pelas  mais  variadas  camadas  da  sociedade,  abordando sobre  os  mais

distintos produtos culturais. 

A arte moderna, enfim, já derrubava muros e o jornalismo cultural começara a se
renovar. Até a virada para o século XX, o jornalismo era feito de escasso noticiário,
muito articulismo político e o debate sobre livros e artes. Mas a modernização da
sociedade transformou também a imprensa: o jornalismo moderno passou a dar mais
importância para a reportagem, para o relato de fatos, não raro sensacionalista, e
começou a se profissionalizar. Repórteres de política e polícia, passaram a ser os
mais importantes dentro das redações. O jornalismo cultural, também “esquentou”:
descobriu a reportagem e a entrevista,  além de uma crítica de arte  mais breve e
participante. (…) o jornalismo cultural tomou sua forma moderna. (PIZA, 2010, p.
19 – 20) 

Nesse momento  histórico,  as revistas  e  tabloides  literários  semanais  ou quinzenais

tinham papel fundamental, era um momento de agitação intelectual e artística do século XX.

Como relata Piza (2010), se vivia uma efervescência cultural e a presença de diversas revistas

e jornais  com ensaios,  resenhas,  críticas,  reportagens,  perfis,  entrevistas,  contos e poemas

eram frequentes nesses meios de comunicação.  O modernismo paulista (a Semana de 22)

transformou  a  crítica  brasileira  e  os  modos  de  fazer,  dessa  época  surgem  as  críticas  e

comentários críticos de Mário de Andrade, por exemplo. Depois da geração de Machado de

Assis,  os  jornais  e  revistas  se  tornaram  mais  “profissionais”  e  “informativos”,  buscando

refletir sobre as obras e cenas literária, musical e cultural. 

Não  à  toa  surge  a  geração  de  escritores  que  antes  foram  críticos,  devido  às

dificuldades  de se viver  de  arte  no Brasil.  Como exemplo  se tem Lima Barreto,  Manuel

Bandeira, Vinícius de Moraes, José Lins do Rego, Carlos Drummond de Andrade, Graciliano

Ramos e Rubem Braga. Todos eles tiveram como forma de trabalho e emprego, os jornais e

revistas surgidos nessa época – O Cruzeiro, Diário de Notícias, Correio da Manhã e outros.

Para Daniel Piza (2010, p.20), a “grande era” da crítica cultural vivida no século XVIII e XIX
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não  tinha  acabado,  porém  se  adaptado  a  “(…)  um  mundo  cada  vez  mais  povoado  por

máquinas,  telefones, cinemas – para um mundo moderno, marcado pela velocidade e pela

internacionalização – mudou o figurino do crítico,  mas não tanto sua figura. (…)”. Muito

embora,  ele  continue  exercendo  grande  influência  entre  leitores,  artistas  e  intelectuais,  o

crítico não é mais um mero “árbitro das artes”, ele atua de forma mais incisiva e informativa,

sendo menos moralista e mais meditativo. 

Para  Sérgio  Luiz  Gadini  (2007),  se  torna  relevante  discutir  a  maneira  como  o

jornalismo voltado para o universo da cultura chegou ao modo como hoje é editado no Brasil,

em forma de cadernos diários. O que implica compreender o fortalecimento do campo cultural

e a formação de um público apreciador de cultura. No início do século XX, ainda que de

maneira incipiente, o jornal se apresenta como uma opção de acesso e manifestação cultural.

Com uma abordagem miscigenada de imprensa e literatura, ele pode ter subjugado o fazer

crítico a um elitismo cultural. O jornal era um espaço de visibilidade e notoriedade para os

escritores  brasileiros,  os debates  públicos  e  reflexões  propostas com os  leitores  não eram

recorrentes, por vezes, ficavam mais restritos aos intelectuais e “homens letrados”.

A imprensa, como “campo polêmico” (Mouillaud, 1998), já naquele momento pode
ser identificada nas discussões literárias veiculadas por jornais do início de século.
Estes  comentavam  a  produção  artístico-cultural,  mesmo  que,  ainda  num  nível
inevitavelmente  elitizado,  decorrente  da  dificuldade  das  condições  de acesso  aos
periódicos devido ao baixo índice de alfabetização entre a população, dentre outras
características do cenário brasileiro na época. (GADINI, 2007, p.12)

O jornalismo cultural começou a mudar acompanhando o processo de urbanização do

Brasil, e essas mudanças foram gradativas e irreversíveis. Desde os processos de mudança e

adaptação do setor comunicacional às relações ou exigências econômicas, a imprensa passou

a se conformar como empresa. O que aponta para “(…) o declínio da fase da boêmia que

marcou o jornalismo brasileiro, notadamente com a contribuição de escritores, funcionários

públicos, poetas e alguns políticos de profissão”(GADINI, 2007, p.13). Dessa forma, se pode

afirmar que até os primeiros anos do século XX, o jornalismo cultural no Brasil se conformou

lentamente,  devido  ao  alto  índice  de  analfabetismo  e  lento  processo  de  urbanização  das

cidades.  O  que  veio  a  dificultar  o  desenvolvimento  das  necessárias  condições  para  a

constituição do mercado editorial voltado à cultura. Até mesmo a tiragem de jornais à época

era incipiente e restrita a setores mais favorecidos socioeconomicamente dentro da sociedade.

Como afirma Gadini (2007), a partir do momento em que os jornais encontram-se em franca

proliferação se aumenta também a demanda pela apreciação leiga das artes. Daí a importância
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de entender  o processo histórico-cultural  do jornalismo e da crítica  cultural  ao longo dos

diferentes períodos estudados neste trabalho. 

A configuração  dos  jornais  como  empresas  jornalísticas  passou  a  influenciar  até

mesmo o modo de fazer e as escolhas das pautas dentro das redações. Com o editorial baseado

na lide (modelo jornalístico inserido por Samuel Wainer do jornal  Última Hora) demonstra

como isso passará a definir as demandas jornalísticas e da crítica de cultura. A década de 1970

não se distingue disso, baseando-se numa indústria cultural que até o pós-guerra e início dos

anos  50  tinha  nos  suplementos  literários  (folhetins  novelescos,  dicas  de  moda,  contos  e

crônicas,  romances  e  receitas  de  bolo)  destinados aos  “poucos  esclarecidos”  (público  das

classes  socioeconomicamente  desfavorecidas  e  com  baixo  nível  escolaridade,  além  das

mulheres que não poderiam participar dos debates sociais ou políticos, estando submetidas ao

patriarcalismo e machismo da época). Enquanto que os “assuntos sérios” (política, esporte e

notícias da cidade) era destinados aos “esclarecidos” (público com educação formal e nível de

escolaridade mais elevado), de maneira geral, representados pelos homens brancos e ricos,

compondo um jornalismo mais restritivo e elitizado. 

Assim,  torna  possível  afirmar  que até  o  começo da década  de  50,  os  circuitos  de

críticos  culturais  e  leitores  pareciam  se  retroalimentar  apenas  na  inserção,  de  maneira

gradativa,  de  novos  iniciados  ao  meio  da  intelectualidade  (GADINI,  2007),  sendo  isso

impulsionado pelo crescimento urbano. A era Vargas e sua política nacionalista possibilitou às

camadas médias um poder maior de compra e acesso à cultura através da abertura de mercado

e chegada ao país dos primeiros aparelhos de rádio, televisores e outros eletrodomésticos.

Desde os anos 30 e 40, o Brasil passa a forjar um fortalecimento dos setores mais esclarecidos

que buscavam informação, lazer e cultura – a partir da formação de novos públicos para o

consumo cultural, musical e das artes. 

(…)  a  noção  de  indústria  cultural  refere-se  a  um  “conjunto  de  complexos
empresariais, altamente concentrados do ponto de vista técnico e centralizados do
ponto de vista do capital, que produzem e distribuem em grande escala, empregando
métodos muitas vezes (mas nem sempre) marcados por um alto grau de divisão do
trabalho, baseado em fórmulas, e tendo em vista a rentabilidade econômica, objetos
culturais” (GADINI, 2007, p. 30)

No  que  se  refere  à  indústria  da  música  é  relevante  mencionar  a  importância  da

radiodifusão nos anos 40 e 50 e dos festivais transmitidos pelas emissoras de TV no final da

década de 60 e início dos anos 70 como maneira de impulsionar a formação de público e

acesso às produções musicais. Nesses períodos tocar nas rádios, vender discos, vencer um

festival na TV era sinônimo de sucesso e acessão no meio musical. A própria configuração do
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jornalismo pautado no universo da música se estabelecia mediante essa filtragem dos artistas

de sucesso e dos artistas que se encontravam fora desse circuito. 

O que caracteriza a situação cultural no referido período (entre meados de 1960 e
70) é o “volume e a dimensão do mercado de bens culturais”, em que as produções
culturais  procuram ser  mais  diferenciadas  e  dirigidas,  ao  mesmo tempo em que
também  cobrem  uma  ampla  camada  social  de  (novos)  consumidores  (GADINI,
2007, p. 37)

A preocupação  da  imprensa  não  era  mais  meramente  o  produto  da  atividade  da

empresa: o jornal. Havia uma atenção com o alcance e o público que se poderia atingir, por

isso os modos de se efetuar isso deveriam ser pensados. A sociedade, a cidade e a comunidade

formada  por  críticos,  artistas  e  público  passam  a  estar  incorporados  na  construção  de

temáticas  dentro  dos  jornais  e  nas  formas  de  contá-las,  como  que  se  intrometessem nas

páginas por um processo de retroalimentação. 

É,  pois,  na  perspectiva  de  industrialização  da  cultura  que  se  pode  encontrar
elementos  para  traçar  uma  história  do  jornalismo  cultural  que,  ao  longo  desse
processo  de fortalecimento e autonomização  dos espaços  midiáticos,  também foi
criando  as  condições  e,  de  algum modo,  impulsionando demandas  sociais  (e  de
mercado)  por  produtos  igualmente  setorizados  e  não  necessariamente
especializados. (GADINI, 2007, p. 43 – 56) 

Dentro desse contexto se tem a consolidação dos cadernos culturais subdivididos em

seções de música, teatro, cinema, moda, televisão e entretenimento. Os jornais brasileiros de

médio e grande porte passaram a ter uma “roupagem” que pretendia atender as demandas do

mercado fonográfico, o lucro e o consumo da indústria da música. Por consequência, passa-se

a agendar e pautar seus temas através dessas exigências, o que decorre numa padronização

dos produtos e do consumo, podendo influenciar na sensibilidade estética do público. 

Na década de 1970, quando comparado o editorial  de diferentes jornais do país, é

notável as semelhanças e coincidências nas abordagens e temáticas dos cadernos culturais, o

que confirma esse agendamento dos espaços midiáticos. Foi ao longo dos anos 70 e 80 que

ocorreu uma maior consolidação desses cadernos e modos de fazer da crítica de cultura no

Brasil.  As  reflexões  críticas  na  sociedade,  o  AI-5  (ato  institucional  número  cinco)  como

censura e marca da ditadura militar brasileira na época, também influenciaram as demandas

do jornalismo cultural  e  da  produção musical  (GADINI,  2007).  As letras  de  protesto,  os

artistas do meio universitário, os álbuns musicais combativos e críticos à repressão eram de

maior interesse ao público e jornais da época. 

 Em vista disso, se pode observar que existem cenários distintos para a crítica cultural

no período de lançamento  dos  discos  Estudando o Samba (1976)  e  Estudando o Pagode
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(2005). Comparando um com o outro, fica evidente que se lida com duas processualidades

diferentes. O jornalismo cultural tem determinadas características na época de  Estudando o

Samba e  outras  em  Estudando o Pagode.  A década de 70,  por  exemplo,  coincide  com a

profusão de jornais e revistas, que desde o final do século XIX e início do século XX se

multiplicaram no país. Além disso, a crítica cultural se expandiu para os livros, coletâneas de

ensaios, críticas e projetos de reportagem feitos diretamente para publicações  em revistas,

jornais e livros especializados em cultura (PIZA, 2010). A título de exemplo, se tem o livro

Crítica cheia de graça (2010), de José Ramos Tinhorão; o  Arquivo Tinhorão do Instituto

Moreira Salles de São Paulo, que contém cerca de 60 resenhas críticas de diversos jornais

cariocas  e  paulistas  sobre  o  movimento  Bossa  Nova  no  Brasil.  Além do  Livro  do  disco

Estudando o Samba – Tom Zé (2014), de Bernardo Oliveira; o livro  Música e Jornalismo

(1993) que reúne uma série de resenhas publicadas no jornal Diário de S. Paulo entre 1933 e

1935; e o livro Encontros – Tom Zé (2011), de Heyk Pimenta. 

Por outro lado, quando se pensa no período de lançamento do Estudando o Pagode,

em 2005, não se pode esquecer da internet. Surgida, no final dos anos 60, mediante pesquisas

militares e de uso exclusivo de instituições governamentais, se popularizou no Brasil no início

dos anos 90, passando a ser um caminho alternativo para o jornalismo cultural. Hoje em dia

são incontáveis  os sites  ou páginas nas redes sociais  digitais  que se dedicam a crítica de

música, livros, artes plásticas, cinema, teatro e outros segmentos. Nesses ambientes virtuais se

formam fóruns de fãs e de debates, passando a prestar serviços, de uma forma que a imprensa

escrita não pode, por falta de interatividade e espaço (PIZA, 2010). Além disso, os acervos

digitais de jornais e revistas, os sites especializados em música (grande imprensa e mídias

alternativas) formatam, em alguma medida, o jornalismo cultural contemporâneo23. Tanto na

imprensa nacional quanto internacional, se pode notar que os comentários críticos ao disco de

2005 são mais facilmente encontrados e difundidos, justamente devido à veiculação massiva

de notícias, reportagens e matérias sobre música nos mais variados espaços da web. 

 A  pesquisa  aqui  proposta  se  restringe  às  críticas  de  jornais  e  revistas,  que

tradicionalmente conformam a imprensa musical, ou seja, o jornalismo pautado em música:

23 Dentre os autores acadêmicos que pesquisam a crítica cultural na internet, pode-se citar José Salvador Faro,
Gisela Castro, Adriana Amaral, Cíntia Espírito Santo, Cláudio Coelho e outros. Dentre os sites e redes sociais
digitais  pode-se citar  o  site  Música  & Sociedade,  com textos  de  Rebello Alvarenga,  Leonardo  De Marchi,
Guilherme Granato, Tonny Araújo e outros pesquisadores e críticos de música. Estando presente no facebook,
twitter, instagram e youtube, bem como o blog do Lúcio Ribeiro que indica bandas e shows; o site El Cabong
que lança enquetes dos melhores álbuns do ano, indica discos e lança críticas culturais a respeito dos novos
lançamentos  e  opina  sobre  a  produção  musical  contemporânea.  Além  de  sites  e  blogs  que  armazenam  e
selecionam críticas musicais redigidas nos mais variados espaços digitais da web, como o site Collectors Rooms.
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cadernos de cultura, revistas de música e sites especializados, se abstendo dos vlogs, blogs,

comentários das redes sociais digitais e outros. Todavia, é importante observar que tanto a

crítica especializada quanto a crítica do cotidiano não escapam da complexa relação entre

cultura e comunicação.  Para Janotti Junior e Nogueira (2010), a internet favorece o contato

direto  entre  quem  produz  e  fornece  música,  bem como  entre  quem está  interessado  em

consumi-la. Porém não o faz livre da opinião e filtro dos processos de intermediação nem da

orientação destinada ao consumo24 e do potencial agendador que é dado à mídia. Baseando-se

no modelo editorial da indústria cultural25, o jornalismo especializado em música praticado

pela imprensa funciona a partir dos mecanismos de edição ligados ao consumo de um produto

material (CD, disco, livro, DVD, etc). 

A base  da  crítica  está  em  uma  prática  comum  às  teorias  do  jornalismo  e  da
comunicação,  que  é  a  noção  de  gatekeeper.  Antes  de  avaliar,  criar  reflexão  ou
orientar  é  função do jornalista de cultura selecionar o que merece  ou não entrar
como pauta nas revistas, jornais e sites. Parte do trabalho crítico se aproxima do
trabalho  de  filtragem da  informação  executado  por  blogueiros  e  até  mesmo por
ferramentas  de  recomendação  presentes  nas  plataformas  de  disponibilização  de
conteúdo  musical.  Claro,  há  uma  diferença  entre  escolhas  subjetivas  e  as
ferramentas de recomendação de produtos musicais. (JANOTTI JR; NOGUEIRA,
2010, p. 4)

Nesse  sentido,  a  internet  tem  um  papel  fundamental  para  a  crítica  musical

contemporânea, pois não necessariamente o público vai seguir as regras e recomendações dos

críticos. Os fóruns na web, a circulação social das informações e dos comentários críticos

podem gerar novas configurações do sensível, diferindo-se da década de 1970. Contudo, ainda

assim,  mesmo naquela  época  não se  pode afirmar  que  o  público  seguia  à  risca  todas  as

recomendações dos críticos, afinal os debates aconteciam de outras maneiras – nos bares, nos

cafés, nas reuniões entre artistas e especialistas, por exemplo. Por isso, pensar a crítica como

remediação26 se torna importante,  pois ela  estaria  inserida num sistema de resposta social

diferido e difuso, conformando os subsistemas de produção e recepção27. 

24 Observa-se  que  o  consumo é  um conjunto  de  práticas  mais  amplas  do  que  seus  aspectos  econômicos,
podemos notar que, tal como abordado por Nestor Garcia Canclini, o consumo é “(…) um conjunto de processos
sócio-culturais  em que  se  realizam a  apropriação  e  o  uso  dos  produtos”  (1999:77),  sugerindo movimentos
econômicos  e  sociológicos  que  giram em torno  da  busca  por  prestígio  social  através  de  trocas  simbólicas
relacionadas ao mundo da música (JANOTTI JR; NOGUEIRA, 2010). 

25 Entende-se por indústria musical não apenas a fonográfica, que é destinada a gravação e circulação de discos,
mas toda a cadeia produtiva da música. Ou seja, a indústria de shows e editorial que envolve o processo de
consumo de um produto musical e todos os intermediadores profissionais, que vão de lojas de instrumentos aos
sites especializados (JANOTTI JR; NOGUEIRA, 2010).

26 Conceito cunhado por José Luiz Braga (2006). 

27 Braga (2006). 
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Tendo em conta que o que “(…) importa é que várias pessoas tendo lido o mesmo

livro ou ouvido e apreciado um mesmo tipo de música e tendo alguma informação sobre tais

materiais,  ‘conversem’ sobre tais  objetos e interajam com base nesse estímulo” (BRAGA,

2006, p. 28). Existe, portanto, uma esfera crítico interpretativa e pública, baseada na relação

entre senso de autoridade e censor estético por parte dos críticos, o que conforma atividades

de resposta produtiva e direcionadora da sociedade em interação com os produtos midiáticos

(Idem, 2006). Essa relação perpassa pelo processo de intermediação entre críticos e leitores, já

que  a  crítica  costuma levantar  debates  não somente  pelas  exigências,  como também pela

reafirmação ou reconfiguração de um regime estético vigente. 

Por isso, o argumento da crítica musical não é visto como uma composição discursiva

autônoma, mas  como um dispositivo de argumentação na relação entre sujeitos. (MOTTA,

2005). Entendemos, a partir de Motta (2005), que o crítico musical ao redigir um texto sobre

determinada obra, o faz em função das estratégias culturais em contexto. Os comentários da

mídia além de serem utilizados socialmente, de acordo com as pretensões de cada um, são

formas  de  exercício  de  poder  e  de  autoridade  nos  distintos  lugares  e  situações  de

comunicação. A crítica tem a ver com a qualidade do descrever um produto cultural ou um

acontecimento  no  meio  musical,  a  partir  de  uma  sucessão  de  transformações  e

reconfigurações  estéticas,  que são baseadas nas experiências de quem narra.  Para o autor,

analisar um comentário crítico não é apenas se ater ao texto, pois ele não prescinde da análise

do contexto, o texto e suas significações são apenas os nexos entre a produção e consumo. As

narrativas críticas são formas de relações estabelecidas por causa da cultura, da convivência

entre sujeitos com interesses, desejos, vontades e sob os constrangimentos e condições sociais

de hierarquia e poder. 

Hans Robert Jauss (2002) defende que uma obra não deve ser estudada ou analisada

isoladamente, mas que sua descrição e estudo devem ser feitos na interação com os leitores

(na posição de crítico ou de público). Daí a importância dos contextos de emergência e do

recobrar  a  historicidade  da  experiência  da  obra  com  seu(s)  público(s).  O  intuito  é

compreender o tipo de interação estabelecido durante o ato de leitura, se preocupando com a

recepção estética e com o efeito causado pela obra ao ser lida ou relida. A observação do

contexto sociocultural e processo histórico, no qual a obra se insere ou se inseria quando foi

composta ou lançada, pode conduzir a uma perspectiva de segunda leitura em que os leitores

se atentam aos códigos internos da obra. A partir disso, se conformam leituras distanciadas
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temporalmente que estão inseridas em outros horizontes culturais e políticos, compondo uma

terceira leitura, cuja recepção estética se encontra apartada historicamente da emergência dela.

O processo de produção e recepção se dão numa relação dialógica entre críticos –

obras  e/ou  público,  conduzindo  as  experiências  conhecidas  e  as  experiências  que  podem

emergir, isso é o que conforma os horizontes de expectativa social.  Essa distância estética

entre o conhecido e o horizonte que surge, pode denotar uma mudança de horizonte estético

com os leitores (JAUSS, 2002). As críticas musicais são expressões da experiência estética,

pois  constituem  na  relação  entre  críticos  –  obra  –  público  uma  maneira  de  apreender  a

experiência. Os comentários podem vir a reconfigurar o sensível ao atuar entre o político e o

policialesco dentro de um regime estético específico. 

Rancière  associa  o  nome  de  polícia,  compreendendo-a  como  o  “conjunto  dos

processos  pelos  quais  se  operam  a  agregação  e  o  consentimento  das  coletividades,  a

organização dos poderes, a distribuição dos lugares e funções e os sistemas de legitimação

dessa distribuição” (PALLAMIN, 2010 apud RANCIÈRE, 1996). Enquanto que a política diz

respeito ao modo de romper esta ordem e esta lógica – um modo de descontinuá-la por meio

do dissenso. Ela é uma atividade antagônica à polícia e que rompe com configurações do

sensível, deslocando posições ali pautadas e/ou previstas (PALLAMIN, 2010). A partir das

conceituações  de  Rancière,  busca-se  estabelecer  duas  categorias  possíveis  para  a  crítica

musical especializada: consenso policial e dissenso político28. Posto isto, a decodificação das

críticas musicais possibilita observar a circulação social da experiência com as obras, ao passo

que pode gerar  debates  em torno dos  produtos  culturais.  Isso pode promover  uma maior

veiculação das obras e acesso a elas nos meios de comunicação tradicionais ou na crítica do

cotidiano efetuada nos vlogs, blogs e redes sociais digitais na web. Os comentários críticos

atuam ora como censor dentro de um consenso estabelecido, ora como uma ruptura de ordem

política ao propor novas formas de ler e/ou reler determinada obra. 

Aqui se quer pensar a crítica musical considerando o papel da experiência estética e

suas as possibilidades  expressivas com o objetivo  de compreender  o lugar  ocupado pelos

críticos e seus comentários na interação com os leitores. Pois, por mais objetiva e racional que

a crítica pretenda ser, existe na avaliação do crítico alguma relação com o juízo de gosto dos

leitores  e  ouvintes  (PITOMBO, 2017).  Diante  disso,  pode existir  uma situação  cultural  e

histórica  específica  em  cada  contexto  de  lançamento  dos  discos  Estudando  o  Samba  e

28 As categorias do dissenso político e consenso policial serão mais bem explicadas nos próximos tópicos deste
capítulo.
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Estudando  o  Pagode.  Para  Renata  Pitombo  (2017),  a  crítica  é  uma  ambiência  para

disseminação de sentidos e possíveis esclarecimentos sobre o papel dos  valores e sobre as

disputas em jogo na recepção das diversas expressões contemporâneas, por isso a realidade

sensível da obra se encontra nos seus matizes, tessituras e costuras. 

Observar como determinados valores, mais especificamente, como os modos de fazer

de Tom Zé são atribuídos às obras através dos procedimentos da crítica musical nos diferentes

períodos analisados é questão primordial e mais relevante ao estudo proposto. A investigação

desses  elementos  e  procedimentos  técnicos  da  crítica  torna  possível  perceber  um  estilo

próprio em cada crítico, como parte da subjetivação política29 de cada um. Renata Pitombo,

estabelece  alguns pontos  importantes  para se  pensar  na  crítica,  defendendo que é  preciso

diferenciar o ato de criticar do ato de julgar, principalmente, quando a proposta é se pensar

numa crítica especializada e fazer artístico como atividade expressiva comunicante. 

Nesse sentido, podemos tirar algumas conclusões dessas observações: por um lado,
compreender que a capacidade de julgar é algo que atinge a todos nós, indivíduos, e
que se exerce de múltiplas formas; e que talvez, não haja uma separação tão nítida
entre o fazer artístico e a atividade crítica, uma vez que o julgamento que o crítico
faz  é  em si  também um fazer,  uma  atividade  expressiva  comunicante;  e  que  o
próprio artista também exerce seu julgamento ao produzir uma obra. Por outro lado,
que a crítica que se pretende como uma atividade profissional vai, de certo modo,
partir  de  alguns  critérios  visando  estabelecer  um  julgamento  justo  sobre  algo,
sedimentado em aspectos  objetivos.  (…) o exercício crítico se impõe justamente
para  compreender  as  novas  formas  de  configuração  da  experiência  estética,  e  a
consequente ampliação de horizontes de sentidos. (…) Ciência e consciência são
duas  condições  primordiais  para  o  exercício  da  crítica;  também  a  coerência,  a
independência e a tolerância devem guiar o crítico no seu fazer. (PITOMBO, 2017,
p. 3 – 4) 

Para  Machado  de  Assis  (1959),  a  crítica  é  um  tipo  de  análise  que  deve  seguir,

minimamente critérios, tais como os de coerência, consciência, independência e tolerância,

apontados  acima  por  Renata  Pitombo.  Dessa  maneira,  se  deve  privilegiar  a  condição

pedagógica e didática da crítica,  pois o comentário crítico deve servir  tanto para o artista

quanto para a comunidade no qual ele se insere. Levando em consideração os apontamentos

de  cunho  poético,  teórico  musical,  técnico  e  ético,  político  e  estético  como  modos  de

produção da obra analisada. Entretanto, os aspectos poéticos não devem ser privilegiados em

detrimento dos aspectos estéticos, a análise deve ir além desses, e, sobretudo avaliar como os

29 Subjetivação política pode ser definida a partir da noção de política como trabalho de atos de subjetivação
realizados em nome da igualdade, que desafiam a ordem em vigor da ação, percepção e pensamento. Ela só
existe em atos intermitentes de implementação, sem obedecerem a uma lei geral,  mas tendo como operador
comum o dissenso. Esta noção diz respeito a um processo que cria uma fissura na ordem sensível confrontando a
estrutura dada e suas repartições, redesenhando campos de pertencimento. É neste sentido em que o filósofo
Jacques Rancière afirma que na política sempre entra em jogo questões  de limiares,  limites  e  fronteiras.  A
subjetivação do crítico se encontra entre as nuances de ordem política e policial (PALLAMIN, 2010).
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discos de Tom Zé dialogam com seu tempo e como impactam ou impactaram determinada

geração de ouvintes. Aqui se reivindica que a sensibilidade e os valores implícitos também

sejam considerados em uma avaliação crítica,  contemplando a dimensão social,  o alcance

político e econômico. Neste ponto, se ratifica que tanto a crítica musical quanto o jornalismo

cultural estão circunscritos em um mercado que estabelece os ditames e orienta as demandas e

pautas dos jornais e revistas. 

Como afirma Renata Pitombo (2017), não se pode desconsiderar o jornalismo cultural

como um mediador  que constitui  o próprio campo da cultura,  pois  ele  é  responsável  por

configurar critérios de relevância, gosto e valor que afetam a produção e o consumo social de

produtos  culturais.  Acrescentamos  que  isso também pode (re)configurar  regimes  estéticos

dentro desses espaços, ampliando-os para os de produção e recepção estético-política com as

obras. Os critérios têm a ver com a notoriedade do artista,  a atualidade da sua obra e sua

importância para a indústria da música. O que enfraquece ou impossibilita a produção de uma

boa crítica musical é justamente a “forte associação dos suplementos ou cadernos culturais à

agenda  ou  às  notícias  quentes,  ignorando  certas  especificidades  do  jornalismo  cultural  e

igualando-o aos outros” (PITOMBO, 2017, p.7). Acrescenta-se que existe dentro da relação

entre cultura e comunicação especificidades e complexidades, o que requer mais reflexão e

enfrentamentos em torno das temáticas abordadas. Vale ressaltar que o que se estabelece como

uma crise ou sintoma de crise da crítica, iniciado anos 70, tem a ver com a diferenciação entre

aquilo que seria os juízos de valor e aquilo que seria a avaliação de uma obra. 

Nesse sentido, toda e qualquer experiência estética inclui um gostar e um não gostar,

isso teria a ver com um julgamento, logo a experiência com a obra consiste também em criar

juízos de gosto (PITOMBO, 2017). Ao mesmo tempo, a crítica musical especializada não

deve se reduzir a um juízo de gosto, e ainda que parta dele, ela não deve prescindir dele. Por

isso, é importante ponderar que a atividade crítica e a “ocupação” do crítico deve estar além

gosto pessoal, para assim propor e estabelecer uma avaliação coerente e ética das obras. A

partir  de Pitombo (2017), devemos considerar os aspectos dinâmicos do fazer artístico,  os

modos  específicos  de  pensamento  –  a  conexão  entre  forma  e  conteúdo,  focalizando  nos

aspectos imanentes  da unidade plástica e de sentido, como conformação dos contextos de

emergência. 

A correlação  do  espaço-tempo  conectado  a  historicidade  da  experiência  estética

durante  o ato  de leitura  das  obras,  a  trajetória  musical  e  carreira  artística  compõem essa

articulação  sensível. Por  isso,  a  partir  dos  estudos de  Monclar  Valverde  (2007),  Pitombo
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defende  uma  diferenciação  entre  juízo  de  gosto  e  juízo  crítico,  buscando  distinguir  uma

valoração estética e uma avaliação artística. A primeira seria a capacidade que todos têm de

julgar a beleza de algo (juízo de gosto), e a segunda seria a atividade do crítico por excelência

(juízo crítico) – um ato reflexivo consciente, que têm parâmetros explícitos como critérios

para analisar.  Investigando como a obra suscita  esse ou aquele  sentimento  no ouvinte  ou

leitor,  e  como  eles  são  afetados  por  ela,  observando  qual  comunicabilidade  afetiva  e

sensibilidade a obra gera. 

Quando nesta dissertação se procura estabelecer as categorias da crítica musical entre

o consenso policial e o dissenso político, se tem como intuito questionar em que medida os

juízos  formulados  podem  vir  a  reafirmar  uma  valoração  estética  baseada  na  ordem

mercadológica, policialesca e canônica. Do mesmo modo, buscamos demonstrar que os juízos

também podem romper com a valoração estética do ordenamento vigente, focalizando nos

aspectos emergentes e na interpretação dos contextos histórico-culturais da obra. O que vai

contribuir para a instauração de um dissenso político, pois pode burlar os padrões canônicos

da  própria  produção  crítica  e  indicar  novas  leituras  das  obras.  Isso  colabora  para  a

constituição de uma avaliação artística coerente e uma valoração estética mais consciente. 

Ressalta-se que tanto a crítica considerada policialesca, quanto a crítica pensada como

política podem compor valorações estéticas e avaliações artísticas. Os comentários críticos

podem apenas se ater ao ato de julgar o belo e sublime da obra compondo uma valoração

estética  (juízo  de  gosto)  sem perceber  outros  aspectos  importantes.  De maneira  geral,  se

percebe  é  que  existem  oscilações  entre  uma  coisa  e  outra.  A valoração  estética  seria,

sumariamente,  mais policialesca e a avaliação artística mais  política, entretanto, isso não é

algo genuíno ou uma premissa irredutível. Entendemos que a crítica cultural policialesca e/ou

política emerge de uma valoração estética (gosto pessoal) que se direciona para uma avaliação

artística  (juízo crítico).  Somente  assim ela  pode ser melhor  observada como consenso ou

dissenso, tendo em conta que a valoração estética atrelada a avaliação artística compõem o

fazer crítico mais coerente, desde que a primeira não se sobreponha a segunda. 

O fenômeno Tom Zé não é o único que parece gerar consensos e dissensos em torno

da valoração estética  e  avaliação artística.  Outras  obras musicais  geraram na comunidade

questionamentos parecidos em torno do que seria clássico ou  pop,  boa música ou música

ruim, indagações acerca da classificação ou dificuldade em classificar gêneros musicais que

determinados artistas se inserem, além de outros fatores relevantes para o contexto musical. 
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Para  Cardoso  Filho  e  Azevedo  (2013),  a  crítica  se  dá  dentro  de  uma  dimensão

argumentativa-racional, sendo que a primeira condição diz respeito à esfera pública entendida

como uma negociação entre os membros da comunidade.  Para os autores as discussões e

debates gerados implicam em uma espécie de sociabilidade que reivindica, em princípio, uma

paridade preliminar entres eles. O público é compreendido dentro dessa esfera pública como

indivíduos livres,  que são igualmente dotados de razão e consciência,  e que se submetem

apenas à autoridade do melhor argumento. Essa reflexão reafirma a condição de “mercadoria”

da produção artística que está para o amplo deleite e interpretação, configurando um processo

de comercialização  do próprio  julgamento,  do  valor  das  obras  e  dos  comentários  crítico-

interpretativos em torno delas. Desse modo, a crítica é melhor compreendida a partir o sentido

de  visibilidade  pública,  de  livre  circulação  dos  argumentos  e  das  potenciais  posições  do

debate. 

O crítico tem relevância social dentro da comunidade e o produto da sua atividade, a

crítica (juízo em si),  deve se constituir  como uma avaliação cuidadosa da obra.  Assim,  o

comentário crítico terá certamente o potencial de chamar atenção do público para elementos e

questões que poderiam passar despercebidas. Dessa maneira, a própria crítica musical é um

produto de apreciação, que está sujeito a avaliações, julgamentos e revisão por parte de quem

lê, ainda que o crítico profissional tenha mais facilidade de acesso à esfera pública e potencial

autoridade dentro da comunidade. 

(…) o crítico lança mão em seus argumentos de informações que nem sempre estão
presentes no produto – tornando improvável o debate de ideias com os leigos, desse
modo.  A  sua  autoridade  não  é  mais  medida  pela  capacidade  de  demonstrar
publicamente seu argumento,  mas pela capacidade  de obter  informações  sobre o
autor da obra, sua biografia e/ou contexto de produção. Também pela sua capacidade
de elaborar argumentos convincentes (mesmo que não amparados em aspectos do
produto em discussão). É desse modo que a atividade crítica vai recuperar, na pós-
modernidade,  aquela  posição  tomada por  alguém privilegiado,  que tem acesso  a
informações que o público comum não pode desfrutar – torna-se, de um outro modo,
uma figura socialmente autorizada a revelar segredos não detectados pelos demais
intérpretes. (CARDOSO FILHO; AZEVEDO, 2013, p.7)

Deste jeito, o público a partir dos comentários críticos em circulação, pode aderir ao

argumento  formulado pela  crítica  musical  e  ser  educado por  ele.  O crítico  convoca-o ao

partilhar  opiniões,  gostos  e  percepções  sobre  os  produtos  musicais  que  estão  embutidos

naquele  discurso  público.  Isso  contribui  para  pensar  que  a  crítica  não  é  de  um  todo

“influenciada” pela indústria cultural, mas sim se reconhece que o público assume um papel

nessa partilha do sensível – enquanto parte de uma dinâmica entre ética, estética e política

dentro da comunidade da crítica musical especializada. 
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2.2 Horizontes estéticos: com a palavra mídia

Dentro da comunidade crítica existe distribuição de valores e afetos semelhantes, por

isso analisar a relação entre estética e música popular é algo fundamental, pois demonstra que

existem  convenções  poéticas  das  obras  que  só  fazem  sentido  quando  cultivadas  por

determinada comunidade (CARDOSO FILHO, 2012). O que significa que as obras devam ser

julgadas  a  partir  dos  valores  chamados  em causa  por  essa  comunidade  –  as  convenções

partilhadas entre ouvintes e músicos, e por todos aqueles que compõem o universo de uma

determinada cultura,  articulando isso sem mediação de conceitos.  Dessa maneira,  Cardoso

Filho (2012) defende que a interpretação dos valores presentes nas críticas musicais é uma

forma de investigação estética, cujo propósito é abarcar as dinâmicas características da cultura

midiática e dos processos de midiatização da música. 

Conforme já mencionado, o horizonte estético é compreendido como o horizonte de

expectativa social dentro de uma dimensão comunicacional, o que torna relevante o processo

de midiatização no qual a cultura se encontra. Portanto, pode-se identificar o surgimento de

uma “mídia de massa”, sob a forma de indústria cultural, com potencial homogeneizador. Ou

seja, uma sociedade massificada que passa a ser mediada por processos informativos e de

entretenimento  não-habituais  e  subsumidos  a  setores  sociais  dominantes,  que  são  não

controlados pela sociedade em geral, isso não determina que a mídia possui influência direta

nesse processo (BRAGA, 2012). Nota-se, então, que existe uma inserção cultural do público

nessa relação entre os meios, os produtos culturais e as mediações, colocando-o integrado em

seus ambientes e fazendo-o perceber os processos midiatizados na relação com a música. 

Essas práticas em toda sua variedade se tornam objeto possível para investigação aqui

proposta,  desde que produzam ação interacional.  Isso corresponde a  dizer  que as  críticas

musicais oferecem a possibilidade de uma grande variedade de perguntas para investigar a

circulação social da experiência estética com os discos de Tom Zé. Braga (2006) dirá que os

produtos musicais circulam e que se tratam de valores simbólicos da produção e recepção

dentro  de  um  sistema  de  circulação  interacional  produzido,  inicialmente,  pela  mídia.  E

reabastecido pela movimentação social dos sentidos e dos estímulos da circulação posterior à

recepção estética. 

A nossa investigação tem enfoque nas opiniões dos críticos musicais e especialistas,

todavia,  a mídia não age sobre o público sem ter uma contrapartida.  Existe uma resposta

social sobre os produtos, o que vai retroalimentar a própria mídia e sua filtragem do que deve

ou não ser criticado. Reconfigurando, de certa maneira, os horizontes estéticos na relação de
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interação entre a produção e a recepção dos textos críticos. O que se propõe é pensar o papel

da  crítica  cultural  na  “abertura”  ou  “fechamento”  desses  horizontes  estéticos,  tal  como

defende  Braga  (2006).  Isso  vai  contribui  para  uma  das  reflexões  deste  trabalho,  que  é

investigar como os jornalistas podem atuar de forma política ou policialesca. 

Por esse ângulo, se compreende que a polícia é embasada no sistema de opinião, juízo

de gosto, consenso policial e ordenamento do regime estético30. Enquanto que a política, ao

romper com as práticas estéticas canonizadas, se constitui como dissenso e reconfiguração

desse regime. Para André Voigt (2013), com base na obra de Jacques Rancière, a política não

é a manutenção de uma “maquinaria” que promove a ordem pretensamente “natural” entre os

que mandam e os que obedecem, mas seria a suspensão desta ordem. Todavia, nada é político

em si, pois a política encontra em toda parte a polícia. Ainda que a política aja sobre a polícia,

a configuração ou reconfiguração do regime estético é determinada pela relação entre as duas

instâncias e/ou categorias. 

A relação entre obra, produção e recepção tem como base um princípio diacrônico

entre historicidade da experiência estética e horizonte de expectativa social.  Entretanto, na

relação entre história, arte e política, a primeira tem como base um anacronismo – que é anti-

histórico,  ao  menos  quando  comparado  com  a  conceituação  clássica  de  História,  cuja

linearidade e sincronismo são relevantes. O que importa ao regime estético não é tanto as

condições históricas da obra, mas as relações acontecimentais e as temporalidades presentes

entre produção e recepção estética. Ao revelar processos de ruptura ou de reafirmação de uma

ou mais ordens, se efetua um deslocamento de não-adequação entre o sensível e o pensável.

Isso, de certa maneira, serve como procedimento de análise não só para as obras em si, como

também para os comentários críticos tecidos a elas. 

Para Voigt (2013) o mundo da política é, sobretudo, um regime que atua no interstício

entre o sensível e o pensável que controla ou libera a circulação da palavra e das opiniões.

Acrescenta-se a isso os produtos culturais e musicais, os comentários críticos entre as pessoas

dentro da comunidade da crítica musical especializada. Por isso, a história e a música seriam

filhas do regime estético, tendo sua importância política pela forma com que configuram e

reconfiguram a distribuição do sensível. O autor defende que o que é o comum partilhado, e

30 O conceito de regime estético da arte é central na obra de Rancière, e atua de maneira imbricada na relação
entre história, arte e política, muito embora complexa, o autor estabelece uma boa definição: Este regime merece
o nome de estético porque a identificação da arte se opera não mais por uma diferença no seio das maneiras de
fazer e dos critérios de inclusão e de avaliação que permitam julgar as concepções e as execuções, mas pela
identificação de um modo de ser sensível próprio aos produtos da arte. Estes são identificados como pertencendo
ao modo de ser de um sensível diferente de si mesmos, tornado idêntico a um pensamento igualmente tornado
diferente dele mesmo (VOIGT, 2013 apud RANCIÈRE, 2002, p. 479).
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como se dá a divisão das partes exclusivas, tem a ver com a suspensão de uma ordem estética

prévia  e  decorrente  da  relação  contraditória  estabelecida  entre  as  partes.  Os  aspectos

relacionais da produção e recepção estética ratificam que a historicidade da experiência e a

experiência com a música atuam como copartícipes da partilha do sensível, pois o pensamento

e a forma produzem na comunidade crítica desde as obras aos debates. 

A crítica de música é um espaço de expressão sensível e das sensibilidades, ela atua

para  a  partilha  ao  gerar  debates  em  torno  dos  produtos  postos  em  circulação.  Todavia,

historicamente  a  crítica  cultural  não  atuava  continuamente  em  torno  da  esfera  crítico

argumentativa.  Até  a  primeira  metade  do  século  XX,  o  jornalismo  cultural  tinha

características literárias. No universo da música, boa parte das críticas eram mais voltadas

para  as  peças  eruditas  e  restritas  às  classes  letradas  e  dominantes  socioculturalmente.  No

Brasil, o contexto de emergência de uma crítica de música popular se firmou no final dos anos

50 e início dos anos 60, com a consolidação da Bossa Nova. Esse gênero musical foi alvo da

primeira grande manifestação de críticas nos jornais e revistas brasileiros.

Influenciado pela indústria cultural e pelo poder dos meios de comunicação, esse
formato  de  jornalismo  impôs  novos  padrões  à  crítica  musical,  sendo  o  escritor
substituído pelo “cronista”, pelo jornalista não-especialista, que irá explorar do texto
um caráter mais ideológico e menos estético, deixando os aspectos musicais de lado.
(…)
Podemos  considerar  que  a  história  da  música  popular  brasileira  se  iniciou
praticamente  no  início  do  século  20,  e,  com a  chegada  do  rádio  e  da  gravação
eletromagnética ao país por volta de 1928, tivemos acesso a discos importados e
também começamos a produzir  nossos próprios  discos.  Por outro lado, a música
popular  praticamente  não  foi  pauta  dos  jornais  diários  em circulação  na  época,
restando  às  revistas  direcionadas  ao  entretenimento  e  ao  rádio  as  primeiras
publicações sobre o tema. (BOLLOS, 2006, p.113 – 114) 

Segundo consta, a primeira publicação sobre música popular brasileira foi impressa na

revista  Phono-Arte,  em 1928,  redigida  por  Cruz  Cordeiro.  Ela  não  pode  ser  considerada

propriamente uma crítica musical,  mas apenas uma nota jornalística sobre lançamentos de

discos. A partir de 1954, o jornalismo cultural começa a ganhar força com o surgimento da

Revista da Música Popular, na qual as publicações sobre as músicas que tocavam nas rádios

eram  pautas  frequentes.  As  abordagens  eram  incipientes  e  pouco  reflexivas,  por  vezes

adentravam  numa  concepção  ideológica  e  de  gosto  musical  dos  colaboradores  na  época,

nomes como Manuel Bandeira, Rubem Braga e Paulo Mendes, como exemplo. 

De acordo com Bollos (2006), somente com o lançamento dos primeiros  singles  de

João Gilberto, em 1958, “Chega de Saudade” (Tom Jobim/ Newton Mendonça) e “Bim Bom”

(João  Gilberto)  foi  que  emergiram  no  jornalismo  cultural  brasileiro  as  primeiras  críticas

musicais  propriamente  ditas.  Devido  à  polêmica  gerada  entre  público,  classe  artística  e
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jornalistas na época em que o samba-canção e cantores como Orlando Silva, Francisco Alves,

Mário Reis, Wilson Batista, Noel Rosa, Ismael Silva, Dalva de Oliveira, Carmen Miranda,

Aracy de Almeida, Elizete Cardoso e Emilinha Borba compunham o regime estético vigente.

A Bossa Nova apresentou-se como uma estética e poética musical um tanto estranha à ordem

preestabelecida.

O contexto de emergência da crítica musical no Brasil foi se efetivando ao longo dos

anos  60,  quando  revistas  como  Manchete e  Radiolândia começaram  a  pautar  temas

relacionados  a  Bossa  Nova  e  as  canções  do  rádio.  Com  o  surgimento  do  movimento

tropicalista no final dos 60 e início dos anos 70, se pode notar uma maior proliferação de

críticas sobre discos, shows, espetáculos de teatro, filmes, etc. Em 1970, o Brasil vivencia um

momento  político  onde  a  censura  dos  órgãos  do  governo  militar  ceivavam  a  produção

artística,  com muitos  exílios  no exterior  e  artistas  sendo censurados dentro  do país.  Uma

maneira possível de se fazer arte e música naquele contexto era burlando os censuradores com

ironias, letras metafóricas e roupas espalhafatosas. 

O  regime  estético  dos  anos  70  tinha  como  configuração  sensível  os  artistas  de

protestos, que eram ovacionados pelos críticos musicais e meio universitário. Os tropicalistas

que  tinham  aval  da  crítica  e  sucesso  de  público,  além  dos  artistas  populares  que

contemplavam as camadas menos favorecidas socioeconomicamente, dentre eles Odair José,

Waldick Soriano, Nelson Ned, Fernando Mendes e Agnaldo Timóteo. Os artistas vendedores

de discos  e  que tocavam nas  rádios  FM, como Roberto Carlos  e  Erasmo Carlos  também

compunham o regime estético dos anos 70. Nas rádios AM, as canções e modas de viola do

“sertanejo  raiz”  tinham  audiência  frequente  nas  manhãs  do  interior  brasileiro.  Além  dos

artistas marginais e da poesia concreta que movimentavam as cenas mais alternativas de São

Paulo e do Rio de Janeiro. Contudo, onde nesse contexto de emergência se encaixaria Tom

Zé? Se com os lançamentos de suas primeiras produções musicais, como “São, São Paulo

meu amor” (1968) – música vencedora pelo júri técnico e quinto lugar pelo júri popular do IV

Festival de Música Popular Brasileira da TV Record – era considerado tropicalista. Como os

críticos  nos  anos  70  entendiam  a  sua  obra?  Como  eles  percebiam  sua  vertente

experimentalista? Como foi a receptividade para com isso? 

Com o lançamento dos discos Todos os Olhos (1973) e Estudando o Samba (1976), os

críticos parecem não ter compreendido a proposta musical do artista baiano. Algo semelhante

ocorreu com João Gilberto, nos anos 50, que ao ter suas primeiras músicas executadas nas

rádios, obteve críticas negativas. Somente, após alguns meses, a Bossa Nova passou a ser
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legitimada dentro do regime estético vigente. Ao contrário disso, Tom Zé só teve sua obra

relida  décadas  depois  do ano de lançamento.  O aval  da crítica  estrangeira  e  do produtor

musical David Byrne, que produziu com o compositor baiano a coletânea The Best of Tom Zé

(EUA/1990) propiciou um novo momento para o artista. A crítica brasileira, os especialistas

de  música  e  público  passaram a  ter  novos olhares  sobre  a  discografia  do  músico,  o  que

constituiu novos horizontes e expectativas para sua carreira no âmbito nacional. 

2.3 Efeitos estéticos: “o sim – não” da crítica especializada 

As  interpretações  e  os  comentários  críticos  sobre  um  produto  cultural  são

acontecimentos, onde os processos do sensível se correlacionam com as relações sociais e as

interações  midiáticas dentro da comunidade crítica.  Desse modo, a experiência  estética se

desdobra em prática política,  pois as relações  entre  leitores,  obra e  críticos  promovem os

sentidos e efeitos midiaticamente “gerenciados”. Eles passam a circular na sociedade entre

pessoas, grupos e instituições, impregnando e parcialmente direcionando a cultura (BRAGA,

2006). As críticas musicais se tornam um espaço importante para as conexões entre estética e

política, considerando que a ideia de distribuição sensível se refere aquilo que é comum e

compartilhado. 

Dessa  maneira,  se  torna  importante  esclarecer  como  pensamos  os  conceitos  de

mediação e midiatização. Para Braga (2012), a mediação corresponde a um processo que é

intercalado entre sujeitos e/ou ações diversas, pois existe um elemento mediador entre eles.

Os seus sentidos e efeitos  são específicos,  variando segundo qual e que tipo de meio ou

mediador  aparece  nessa  relação.  Portanto,  seria  o  relacionamento  do  ser  humano  com a

realidade que o circunda, o que inclui a sociedade, o mundo natural, o meio sociocultural,

econômico e político. O autor defende que a ideia de mediação tem a ver com a percepção

que emerge do relacionamento dos sujeitos com o “real”. Sendo isso sempre intermediado por

um “estar na realidade” em modo situado, a partir de um ponto de vista social,  cultural  e

psicológico. Por isso, a importância do contexto no qual se insere histórico-culturalmente os

sujeitos, sua obra artística e produção. 

A mediação entre  sociedade e  mídia  é  compreendida  como a  inserção  cultural  do

receptor dentro de um processo mais amplo e difuso, denominado midiatização. Assim, Braga

(2012)  propõe  superar  a  visão  objetivista  dos  meios  (indústria  cultural,  produtos  e

tecnologias),  para  se  pensar  através  de  uma  perspectiva  relacional  com  a  mídia  e  seus

produtos. Essa relação passa a ser de natureza político-social, e, não mais de total influência

dos  meios  sobre  a  sociedade,  como  antes  se  objetivava  nas  teorias  mais  clássicas  da
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comunicação. A midiatização, portanto, seria uma estrutura sócio-técnica-discursiva que se

estabelece produzindo zonas de afetação em vários níveis da organização e da dinâmica da

própria sociedade (BRAGA apud FAUSTO NETO, 2012). A perspectiva sobre midiatização

sugerida pelo autor observa o deslocamento da visão objetivista dos meios para a perspectiva

relacional das mediações entre os meios e os sujeitos. Já não podemos considerar a mídia

como um corpo estranho, alienante e manipulador na sociedade. Não é meramente objetivar

os meios e suas tecnologias sobre esse fundamento, mas sim perceber que com a midiatização

crescente dos processos sociais, culturais e políticos ocorre uma aceleração e diversificação

das possibilidades sensíveis e partilháveis dentro da comunidade, já que a sociedade interage

com ela mesma, com os meios e seus efeitos. 

Ainda que os processos interacionais mais longamente estabelecidos – da ordem da
oralidade presencial  e da escrita em suas múltiplas formas – continuem a definir
padrões de comunicação, e lógicas inferenciais, que organizam a sociedade e suas
tentativas,  tais  processos,  em  sua  generalidade,  se  deslocam  para  modos  mais
complexos, envolvendo a diversidade crescente da midiatização – o que é bem mais
amplo e diferenciado do que referir simplesmente o uso dos meios. Assim, hoje, o
que  atrai  fortemente  nossa  atenção  são  esses  processos  –  cujas  ações  não  se
restringem ao objeto “meios” nem ao objeto “receptores e suas mediações”, mas os
incluem, a ambos, em formações  muitíssimo diversificadas  e  ainda articulados  a
outras formações. (BRAGA, 2012, p.8)

Dito isso, o termo midiatização não se encontra circunscrito pela indústria cultural e

suas tecnologias, porém a sua presença não pode ser renegada, devido às processualidades e

contextos de emergências nos quais os comentários críticos se encontram. Nesse sentido, a

midiatização não é uma ampliação da indústria cultural,  no entanto,  se refere às inúmeras

possibilidades sensíveis, crítico-interpretativas e reflexivas sobre produtos, cujos processos da

indústria passam a ser copartícipes nos processos comunicacionais e na partilha do sensível.

Através dos debates e opiniões emitidas sobre os produtos culturais em circulação podemos

perceber essa coparticipação da indústria diante do processo de midiatização da música.  No

caso deste trabalho, pretendemos observar os comentários críticos publicados nos jornais e

revistas dos anos de 1976, 2005 e épocas posteriores sobre os discos  Estudando o Samba e

Estudando o Pagode. Aqui objetivamos apreender a experiência estética e os efeitos dessa

interação entre críticos musicais e obras. 

A noção de partilha do sensível é compreendida como práticas estéticas, nas quais as

“ocupações”  dos  críticos  musicais  podem  possibilitar  uma  distribuição  mais  democrática

desde os produtos aos comentários. A política é entendida como o ato de tornar comum aquilo

pode ser compartilhado por um grupo sociocultural dentro de uma ordem estética delimitada.

Compreendemos que “(…)  as relações entre estética e política se dão no nível do recorte
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sensível do comum da comunidade, das formas de sua visibilidade e de sua disposição (…)”

(RANCIÈRE, 2005, p. 13). A distribuição do sensível auxilia na compreensão de como as

partes  exclusivas  da  crítica  musical  tomam parte  no  comum,  como elas  conformam esse

comum compartilhado dentro da comunidade midiatizada. Essa acepção do estético-político é

transmitida por intermédio da observação dos efeitos gerados pelos comentários críticos aos

discos de Tom Zé, pois aqui se investiga a atuação dos jornalistas especializados em música

entre o policialesco e o político. 

 De acordo com Braga (2006) existe um “enfrentamento” entre mídia e sociedade,

tendo em vista que essa reflete sobre os produtos midiáticos que estão em circulação. Ela

“sente” os primeiros efeitos, propondo debates em torno das obras que venham a ser criticadas

pelos especialistas. O efeito estético decorre de pistas inerentes às obras, que estão atreladas

ao processo histórico da experiência. Por meio disso, se poderá obter um discurso capaz de

revelar  o  horizonte  social,  político  e  cultural  de  cada  época.  O  conjunto  de  comentários

contemporâneos ajuda a perceber que os efeitos são resultados das interações e leituras de

uma variedade de leitores (e ouvintes) (JAUSS, 2002). Para Braga (2006) “enfrentar” não

significa se contrapor, mas sim oferecer resistência e propor debates sobre os produtos.

Longe  das  características  monolíticas  e  de  padronização  da  ação  midiática  na
sociedade (que algumas posições analíticas tendem a assumir), a sociedade ‘elabora’
e  trabalha  uma  diversidade  significativa  de  perspectivas.  Não  só  ‘vê’ o  objeto
segundo  ângulos  diferenciados,  mas,  ao  fazê-lo,  faz  circular  essa  variedade.  A
sociedade dispõe (pelo menos potencialmente) de processos de enfrentamento que,
por  sua  pluralidade  mesmo,  por  pouco  que  haja  (ou  houvesse)  acesso  a  essa
diversidade,  seriam  estimuladores  de  reflexão,  cotejo  e  aprendizagem.  Os
dispositivos sociais elaboram múltiplas perspectivas e as fazem circular. (BRAGA,
2006, p. 307 – 308) 

Por essa perspectiva, a crítica especializada não decreta os efeitos estéticos sobre a

circulação  dos  produtos,  todavia,  pode  gerar  tensionamentos  através  de  seus  comentários

dentro da comunidade. Por isso a importância da relação entre produção e recepção estética,

tendo como parâmetro de análise os horizontes de expectativa social. A proposição triádica de

compreender  – interpretar – perceber as obras esteticamente vem ratificar que o efeito ou

efeitos estéticos “gerenciados” pela crítica musical se assumem como acontecimento e como

experiência de quem aprecia e percebe. 

De alguma maneira o efeito estético como variante das possíveis leituras críticas em

torno dos produtos musicais são parte dos dispositivos sociais 

(…)  que  podem  ser  pensados  na  perspectiva  das  mediações,  como  sistema  de
representações e apropriações com o qual a “sociedade enfrenta a sua mídia”.  A
sociedade  tem  nesses  dispositivos  fatores  geradores  de  “reflexão,  cotejo  e
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aprendizagem” que funcionam, podemos dizer, como balizadores nos processos de
interpretação, apropriação e produção de sentidos (…) (BARROS, 2012, p. 91 – 92) 

Segundo  Barros  (2012)  são  as  relações  entre  leitores,  textos  críticos  e  obras  que

permitem  fazer  uma  articulação  entre  a  noção  de  “enfrentamento”  e  uma  Estética  da

Recepção.  Nesse sentido,  o leitor contemporâneo e as gerações posteriores receberão  o(s)

comentário(s) através da mediação dos críticos, o que evidencia que a crítica musical possui

um caráter normativo. Quando ela direciona a recepção ao “educar” o público, passa a ser

uma atividade profissional por excelência. Mas também existe um potencial fenomênico da

experiência estética com as obras, que se desdobra em “interpretações sucessivas” e em uma

“multiplicidade de significados” que ultrapassam o horizonte de sua origem (JAUSS, 2002).

Isto não retira da crítica sua normatividade, contudo, demonstra que o que ela faz é também

uma atividade de perspectiva processual. Não à toa, se observa as diferentes processualidades

e contextos de emergência da crítica musical  nas décadas  de 1970, 1990 e 2000, quando

comparativamente, se busca compreender o fenômeno Tom Zé. 

2.4 Do ostracismo ao cânone: mediações, estética e Tom Zé

A experiência  estética  é  um desdobramento  das  práticas  políticas  ou  policialescas

dentro da crítica musical especializada. Ela direciona e “gerencia” os efeitos estéticos a partir

de comentários  que podem afetar  o estético-político,  haja  vista  a  variedade de sentidos  e

significados  que  a  crítica  faz  circular.  Assim,  através  das  relações  sociais  e  interações

midiáticas  é  possível  compreender  como  se  estabelece  essa  articulação  entre  o  consenso

policial e o dissenso político. Isso pode ter incutido à carreira do artista baiano um ostracismo

e uma renascença dentro da comunidade crítico interpretativa. 

Dentro  dessa  lógica,  como  funciona  a  partilha  do  sensível  nos  processos

comunicacionais e sociais em que a crítica musical está envolvida?  Para Barros (2016), ela

acontece  por  meio  da  relação  de  colaboração  entre  críticos  e  leitores,  já  que  ambos

compartilham a obra musical  e  a  consagram à sua maneira.  Nesse  sentido,  a  experiência

estética não pode ser posta à parte da realidade vivida, por isso não é uma razão universal,

mas sim parte de um “sentimento intenso de comunidade”. 

Essa  ideia  do  compartilhamento  reforça  a  articulação  entre  comunicação  e
experiência estética. Trata-se de partilhar percepções e sensibilidade. O que se dá na
intercessão entre estética e ética, entre estética e política. Afinal o que se partilha
afeta as relações com o outro e a construção da própria cidadania. Jacques Rancière
fala dessa “partilha do sensível”, lembrando que a intersubjetividade vivenciada na
experiência estética se dá em um plano de espacialidade e temporalidade concretas
(…). Nesse contexto do compartilhamento de sensibilidades, não faz mesmo sentido
a conotação da recepção como uma instância secundária do processo comunicativo,
como  espaço  de  reação,  tão  somente.  (…).  Os  sentidos  são  reinventados  na
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percepção estética, no encontro do espectador com o objeto estético, em um dado
tempo histórico e lugar social, em um contexto comum, um contexto de polissemias.
(BARROS, 2016, p.8 – 9) 

Desse modo,  as  sensibilidades  que são reinventadas  na percepção estética  com os

produtos  musicais  se  encontram  no  processo  comunicativo  entre  percebedor  e  objeto

criticado.  Sendo  ele  vivenciado  na  intersubjetividade  da  experiência  estética  entre  a

temporalidade  e  a  espacialidade  num contexto  polissêmico.  Assim,  se  a  palavra  “crítica”

originada  do  grego Krinein (krinen)  tem  a  ver  com  quebrar  e  dividir  em  partes,  a

aplicabilidade  da  proposição  triádica  de  Jauss  (2002)  para  compreender  –  interpretar  –

perceber uma obra esteticamente se torna algo importante para a recepção estética. Propomos

decodificar  os  códigos  internos  e  externos  às  obras  para  observar  as  temporalidades  e  as

espacialidades da experiência estética compartilhada na comunidade crítica. 

A proposição de Jauss (2002) é utilizada como forma de “destrinchar” os comentários

críticos,  para  investigar  e  decodificar  os  códigos  internos  do texto.  O contexto  histórico-

cultural,  a  “ocupação”  que  o  crítico  exerce  socioculturalmente,  o  regime  estético  e  a

subjetivação política em que se insere são pontos importantes para a nossa análise. A atuação

do crítico  pode estar  de acordo com o consenso ou o dissenso diante  do regime estético

vigente, mas pode também oscilar entre as duas instâncias. A percepção dos códigos externos

poderá delimitar o modo de fazer da crítica musical especializada nos anos de 1976, 2005 e

épocas posteriores ao lançamento dos discos Estudando o Samba e Estudando o Pagode.

Aqui se fala de uma distribuição do sensível a partir dos comentários críticos, pois

intentamos compreender o processo de ostracismo e posterior sucesso nacional e internacional

que o artista atingiu na década de 90 e anos 2000. Isso, em certa medida, é determinado pelos

modos  de  articulação  entre  as  formas  de  ação,  produção  e  recepção  como  modos  de

pensamento  da  crítica  musical.  Pois,  a  mídia  e  suas  mediações  atuam  para  o

compartilhamento de algo comum e a cesura deste em partes exclusivas (PALLAMIN, 2010).

Por  conta  disso,  seria  nesse  plano  das  repartições  no  terreno  do  comum,  do  qual  a

comunicação e as mídias fazem parte, que decorre a distribuição de disposições e lugares. A

organização de quem toma parte ou não neste comum partilhado faz surgir a relação interna

entre estética e política. Para Pallamin (2010), essa relação é sempre polêmica, pois existe

nela uma dimensão estética inerente que se presentifica na configuração do sensível. 

No âmbito comunicacional, a ideia de partilha do sensível é pensada como modo de

repartição e compartilhamento desigual entre os “iguais”, já que o princípio de igualdade é

entendido  como  a  acessibilidade  à  informação.  Por  isso,  essa  noção  dos  “iguais”  possui
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limites e delimitações decorrentes do “quem pode tomar parte” e das “ocupações” que cada

um exerce nessa distribuição. 

Não se trata  de se tomar o comum simplesmente como um tecido de operações
entrelaçadas,  uma vez que estas operações – do pensar,  do falar,  do perceber,  do
produzir  –  assentam-se  em relações  de  desigualdade.  Priorizando o  princípio da
igualdade de qualquer um com qualquer um como a base da política,  Rancière a
pensa como uma reconfiguração desta partilha do sensível, na qual são redefinidos a
comunidade e o comum. (PALLAMIN, 2010, p.7)

As críticas musicais fazem parte do ordenamento estético-político da recepção com as

obras. Ao agir na reconfiguração da partilha do sensível, inevitavelmente opera na redefinição

da própria comunidade, e atua no comum onde esses comentários são difundidos. Tendo como

base a própria estruturação sociocultural da comunidade, se pode ver os lugares e as partes

exclusivas  onde  reinam  as  hierarquias,  pois  a  “ocupação”  de  crítico  ainda  exerce  certa

superioridade sobre os demais membros dessa referida comunidade. 

A instância da polêmica se refere, justamente,  a esse “quem pode o que”, ou seja,

aqueles  que  são  tidos  como  detentores  dos  títulos,  da  capacidade  de  serem  ouvidos  e

ocuparem os melhores  lugares.  Aqueles  que definem os objetos  de discussão e deliberam

sobre eles, o que pode perfazer um quadro marcado pela assimetria de posições (PALLAMIN,

2010). Muito embora, isso não faça da opinião ou “ocupação” do crítico algo hegemônico e

inquestionável,  se  assim  fosse  não  existiria  o  sistema  de  resposta  social,  os  debates  e

tensionamentos gerados pelas discussões em torno das produções musicais. 

O ato de tomar a palavra ou de possuí-la faz parte desse processo de subjetivação

política como um modus operandi da crítica musical. O que não significa apenas ocupar um

espaço discursivo já existente, mas sim escavar e conformar este próprio espaço ao mesmo

tempo  em que  nele  se  instala  (PALLAMIN,  2010).  O  crítico  atua  no  comum partilhado

socialmente e (re)configura a cultura, porém não atua solitariamente, pois existe a interação

com os leitores. Por isso, observamos que a ação estética e política em torno do fazer crítico é

uma reconfiguração e refiguração do sensível. Portanto, existe dentro dela uma distinção entre

dois tipos de linguagem: as poéticas, que podem provocar a experiência estética; e as formas

de argumentação ou as normas da ação comunicativa (idem, 2010). Frisa-se que uma ação

política  decorre  da  articulação  entre  a  argumentação  discursiva  e  os  efeitos  estéticos  que

emergem dela.

A comunicação aqui pensada como um comum partilhado é uma acepção estético-

política que se encontra na análise das críticas musicais redigidas acerca dos discos de Tom

Zé. Para tanto, se busca compreender a circulação social da experiência estética num hiato de
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quase 17 anos de ostracismo pessoal e afastamento da grande mídia até chegar aos anos 90

marcado  pela  redescoberta  do  artista.  Aqui  se  entende  que  esse  fenômeno  se  dá,

principalmente, devido uma mudança de horizonte estético com o disco Estudando o Samba,

e do disco Estudando o Pagode como reafirmação de uma consagração no meio musical. 

Para  Tom Zé (2003)31 existe  entre  público  e  artista  uma espécie  de  acordo  tácito

associado  a  uma  determinada  época.  Sendo  ele  subjacente  aos  lugares,  situações

temporalidades,  e,  as  suficiências  e  insuficiências  por  parte  de  quem  compõe  uma  obra

musical ou por parte de quem a escuta. Dessa maneira, esse acordo tácito pode ser associado

aos horizontes de expectativas e regimes estéticos de determinadas épocas, o que ratifica as

diferentes processualidades em torno dos discos de Tom Zé. Para o músico baiano existe uma

necessidade desse acordo para que a obra seja recebida e compreendida pelo público. 

O crítico musical Luiz Tatit (2003) relembra que na época do tropicalismo havia um

acordo  tácito  que  Tom  Zé  jamais  poderia  participar,  pois  não  daria  certo.  Existia  certa

insuficiência às vezes na voz e na maneira de cantar, por vezes na maneira de compor e pensar

música,  arranjos,  estéticas  e  sonoridades. Por  isso,  Tom  Zé  começou  a  produzir  nesse

intervalo mesmo das coisas que não chegam aos meios culturais hegemônicos, mas que ao

mesmo  tempo  se  constituem  nas  frestas  desses  espaços.  Conseguindo  tomar  controle  de

elementos musicais,  sonoros, estéticos e sensíveis que naquela época não faziam parte do

acordo. Segundo Tatit (2003), o artista baiano propôs estabelecer um novo acordo ou contrato

possível. 

Diante do acordo vigente no fim dos anos 60 e início dos anos 70, as insuficiências do

músico refletem o seu adentramento numa fase mais reclusa.  Distante  da grande mídia,  e

talvez,  possuindo um público restrito, somente nos anos 90, com o disco  Com Defeito de

Fabricação  (1998),  o  artista  teve  seus  “defeitos”  e  insuficiências  compreendidos  (TATIT,

2003). Obtendo sucesso na mídia, Tom Zé parece estabelecer um novo acordo tácito que se

alinha com o regime estético da década de 90. Segundo Tatit e Nestrovski (2003), isso se deve

ao fato do músico ter  voltado coroado ao Brasil,  depois de impingir  os seus defeitos nos

países europeus e Estados Unidos. O que fez ressurgir a ideia de “estudos” iniciada anos 70

como uma espécie de recurso de composição, dando origem anos mais tarde, a discos como

Jogos de Armar (2001). Desse modo, a normatividade da crítica musical está relacionada ao

respectivo regime estético em que ela se insere. 

31 Tom Zé em entrevista concedida a Luiz Tatit e Arthur Nestrovski, no livro Tropicalista lenta luta (2003).
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Na década de 70, Tom Zé e os tropicalistas tinham interesses em música nova, sendo

esse  um  ponto  em  comum  entre  suas  produções,  porém  não  eles  tinham  os  mesmos

propósitos. Os projetos estéticos eram diferentes, e isso faz crer que não existe um vínculo tão

crucial entre o compositor baiano e o tropicalismo (TATIT, 2003). De fato, o regime estético

da  época  e  o  projeto  tropicalista  tem  especificidades  e  uma  contingência  de  propósitos

similares.  Isso  tangencia  a  trajetória  e  carreira  de  Tom  Zé,  mas  não  o  contemplava  em

totalidade, pois o seu projeto musical e estético estaria mais ligado aos defeitos, insuficiências

e possibilidades sensíveis que se distanciavam do gesto inicial  tropicalista.  Como defende

Tatit (2003), o movimento encabeçado por Caetano e Gil aproximava a canção popular e a

canção pop dos anos 70, e esse nunca foi o projeto de Tom Zé, que precisou de mais tempo de

incubação para aparecer. 

Quando indagado se parte  do seu ostracismo artístico se deveu ao projeto estético

divergente do regime da década de 1970, Tom Zé costuma afirmar que atualmente ele tem

essa noção, que somente após alguns anos foi possível compreender dessa maneira. 

LT: Seu projeto era outro, tanto que apareceu depois. Teve uma fase de incubação
mais longa, mas apareceu depois. O que você acha?
TZ: Acho perfeito; e eu nunca tinha pensado assim. Até para minha terapeuta vai
ajudar muito.  É o que ela dizia – agora estou me lembrando que ela dizia coisa
parecida: “Não é que lhe tiraram alguma coisa em certa ocasião [quando você se viu
‘exilado’ do Tropicalismo]; é que você não tinha pronta a coisa, nem sua capacidade
moral de tomar posse da coisa.” E você está me dizendo, por outro viés, que eu não
tinha a coisa pronta. Não tinha mesmo. E aquele desvio para tentar fazer algo na
bitola da música popular – vamos dizer que a direção era essa; se tivesse continuado
naquilo, eu tinha me enterrado.
LT: Também acho. Não era o seu projeto.
TZ: Não era.  E nisso foi  um crítico quem me ajudou. Veja como as coisas são.
Quando fiz o terceiro disco, Se o Caso É Chorar (1972), saiu uma resenha dizendo:
“Tom Zé fez um disco novo. Pior para ele.” Naquele tempo aquilo doeu como o
diabo; mas retomei – sem saber disso que você está me dizendo agora – eu retomei
outro projeto. Tanto que o disco seguinte,  Todos os Olhos (1973), foi praticamente
feito a quatro mãos, por mim e pelo que o crítico me disse. As pessoas nunca falam
da crítica ajudando…
AN: Da crítica negativa.
TZ: Da crítica negativa. Se não tivesse lido aquela resenha, pode ser que encontrasse
o caminho de outra maneira, mas quem me deu a porrada e me fez chegar para o
lugar novamente foi essa resenha. (…) (TOM ZÉ, 2003)

A obra de Tom Zé passeia pelas cantigas regionais nordestinas, brinca com as nuances

do cancioneiro popular do sertão e inicia novas estéticas no canto popular ao propor um modo

de fazer e compor arranjos que se distanciam da estética em vigor.  Com  Todos os Olhos

(1973), o músico adentra numa fase ainda mais laboratorial, dessa vez seu projeto estético

parece mais distante do projeto sonoro e musical da década de 70 (TATIT, 2003). Com esse

álbum Tom Zé parece  querer  experimentar  ainda  mais,  intensificando as experimentações
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sonoras,  que  posteriormente  se  tornaram  uma  marca  do  seu  trabalho  artístico.  Com  o

lançamento  de  Estudando  o  Samba (1976),  cuja  pretensão  foi  reler  e  repensar  o  samba,

relegou ao artista alguns anos de ostracismo, os críticos musicais dos anos 70 parecem não ter

compreendido os “defeitos” e “insuficiências” da obra. 

A prática  estética  e  a  ação política  estão associadas  à  chamada educação  estética,

clamada por Rancière, que tem como proposta que o receptor tenha um pensamento de caráter

ativo diante das obras e produtos culturais.  Com isso pode haver uma ativação de outros

dispositivos sensíveis, o que contribuirá para que a comunicação não esteja delimitada pelas

suas próprias formas canônicas,  propondo novas maneiras de apreender o sensível.  O que

chama atenção nas proposições rancièrianas é o fato de que a arte tem sua identificação com o

processo de criação da própria vida e da própria experiência com o mundo, com o meio e com

o ambiente.

Posto isto, a decodificação dos códigos da obra foi executada via pesquisa nos acervos

digitais dos principais meios de comunicação impressos do Brasil e exterior, além do acesso

aos acervos de jornais e revistas impressos e microfilmados na Biblioteca Nacional do Rio de

Janeiro.  As  leituras  de  livros  autobiográficos  ou  sobre  Tom  Zé,  os  livros  sobre  música

brasileira,  canção popular e cultura  pop,  a  literatura sobre crítica  musical  brasileira  e sua

configuração estética funcionaram como um suporte histórico e conceitual a este trabalho. 

3. ESTUDANDO: SAMBA E PAGODE

3.1 Mil Novecentos e Setenta e Seis

Falso  brilhante,  ano de 1976.  O show e  disco de  Elis  Regina  recebiam elogios  e

aplausos  da  crítica,  o  público  lotava  o teatro  Bandeirantes  (SP)  e  outros  teatros  do  país.

Batendo  recordes  de  bilheteria  com  permanência  em  cartaz  durante  14  meses,  tendo

aproximadamente 100 mil pessoas como espectadoras, o espetáculo de Elis é considerado um

dos maiores show business do país, enquanto, o disco vendeu 30 mil cópias em menos de um

(1) mês de tiragem. Nos jornais e revistas mais tradicionais teve recepção crítica positiva, a

exemplo das recorrentes publicações de críticas sobre o disco e/ou show da cantora na Folha

Ilustrada (Folha de São Paulo), datadas de 16 de fevereiro, 25 de fevereiro e 17 de março de

1976, todas redigidas pelo crítico Walter Silva. Os títulos “Um disco de fazer inveja”; “Carta

de Flávio a Elis”; “Seis letras de falso brilhante” demonstram a consagração da artista.

Destaque também para o compositor e músico Geraldo Vandré,  embora censurado,

torturado e exilado, ele era no meio universitário o grande nome contra a repressão do período
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ditatorial. É possível encontrar nos jornais e revistas da época alusão ao seu nome, ainda que

por vezes esquecido pela imprensa do período. Críticos musicais como José Ramos Tinhorão

já  ovacionava  a  obra  do  artista.  Um  exemplo  disso  é  a  publicação  “Como  entender  o

brasileiro Geraldo Vandré”, de 27 de janeiro de 1974, no Jornal do Brasil; e no mesmo jornal,

a publicação de 17 de novembro 1979, “Chegou a hora de ouvir o que Geraldo Vandré tem

para cantar (e ouvir)”, o que pode indicar certa respeitabilidade por parte da crítica com a

obra de Vandré. 

Tinhorão é um famoso e respeitado crítico musical brasileiro, embora catedrático e

acusado de elitista, ainda assim exerceu durante longos anos grande influência na cultura do

Brasil,  se  é  que  ainda  não  exerce.  O  crítico  também  escreveu  sobre  Chico  Buarque,

consagrado artista  brasileiro que burlava a censura com suas músicas e  letras  de protesto

inteligentes e metafóricas. Em uma publicação para o Jornal do Brasil, um dos principais do

país,  Tinhorão afirmava a genialidade  de Chico,  com matéria  titulada:  “Chico Buarque é

mesmo o melhor”.

Nesse  período,  a  crítica  musical  didática  (CARDOSO FILHO;  AZEVEDO,  2013)

tecia seus comentários e fazia referência a artistas como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Maria

Bethania  e  Gal  Costa.  Os  baianos  tropicalistas  que  revolucionaram  uma  época  pelas

performances,  roupas,  cabelos,  atitudes  transgressoras,  músicas  de  concepção  estética  e

sonoridade híbridas. Esses artistas continuavam consagrados perante a crítica e sagrados para

o nicho universitário.  Não à toa,  o disco experimental  de Caetano,  Araçá Azul  (1973) foi

ovacionado  por  parte  da  crítica,  bem como os  posteriores  Joia (1975)  e  Qualquer  coisa

(1975). Ou mesmo, O Viramundo (1976) de Gilberto Gil teve aval e recepção crítica positiva,

ainda  que  Realce (1979)  tenha  sido negativamente  avaliado  por  Tinhorão  em matéria  no

Jornal do Brasil,  datada de 23 de janeiro de 1979, cujo título ironizava o artista ao dizer

“Realce traz de volta o internacional Gilberto Gil (Oh, yeah!)”. Além disso, os dois baianos,

junto  com Gal  e  Bethania,  lançaram em 1976,  o  disco Doces  Bárbaros,  que  com show

homônimo percorreu o Brasil, obtendo sucesso por onde passou. 

Para tentar compor o regime estético-político da música brasileira na época, se torna

relevante mencionar Os Mutantes que adentravam cada vez mais num psicodelismo esotérico

e lisérgico, mantendo seus fiéis seguidores. O projeto musical da Jovem Guarda, no início dos

anos 60, ainda que mais silencioso no que se refere ao combate à censura do regime militar,

não  foi  menos  importante  para  o  cenário  musical  brasileiro,  principalmente,  devido  à

popularidade.  Os  artistas  da  Jovem  Guarda  vendiam  cada  vez  mais  discos  e  tinha  suas
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músicas tocadas desde os botequins aos lugares mais elitizados. Além do posterior sucesso

das carreiras solos e parcerias entre Roberto e Erasmo, que nos anos 70 atingiam um público

cada vez mais diverso. Nos anos 80 e 90, Roberto Carlos já era um nome consolidado para a

música popular massiva no Brasil, com canções cada vez mais comerciais e populares dentro

das mais variadas camadas sociais e setores da cultura nacional. 

O cantor e compositor Milton Nascimento, junto com clube da esquina, cantava belas

melodias,  experimentando novas  formas de pensar  e  compor a  canção brasileira.  O disco

Milagre dos Peixes (1973), de Milton, propunha experimentos mais “aceitáveis” ao censor

estético. Nessa época, a Bossa Nova já era a “música do Brasil”, reconhecida no exterior e

adorada pelos ditadores tupiniquins32, afinal sua estética não era considerada  “perigosa” ao

sistema  AI-533.  As  elites  culturais  e  mantenedora  do  regime  estético-político  da  década,

agradeciam.

O cenário musical da década, segundo Napolitano (2005, p. 127), pode ser dividido
em três circuitos relativamente definidos: o circuito engajado herdeiro da proposta
nacional popular da década de 1960; outro, mais alternativo e experimental, herdeiro
das  ações  tropicalistas;  e,  finalmente,  o  cultural  “massificado”,  marcado  pelas
músicas  de  maior  sucesso  de  público.  Tais  circuitos,  apesar  de  conceitualmente
demarcados  pelo  autor,  não  são  totalmente  excludentes.  Havia  artistas  que
circulavam  com desenvoltura  pelos  três,  ultrapassando  limites  e  com obras  que
oscilavam entre um e outro. Um exemplo foi o cantor e compositor Caetano Veloso,
cujas  criações  na  década  variavam  entre  canções  inovadoras,  algumas  mais
politizadas e outras de sucesso que frequentavam espaços de consagração comercial
da canção (trilhas de telenovelas e programações de rádio). (VARGAS, 2014. p.11)

Dentro dessa conformação de ordem estética e política, se tem de um outro lado, Raul

Seixas, com seu rock and roll esotérico “nordestinado”, guru de uma geração, já considerado

um dos maiores roqueiro do país; Tim Maia, “funkeando” as estruturas sonoras com sua voz

marcante e suingue inconfundível, na sua fase Racional (1976), já era um fenômeno musical

brasileiro; Os Novos Baianos, “ensinando” hibridismos sonoros em estéticas musicais cada

vez mais brasileiras, e ao mesmo tempo, universalistas.

Uma  dessas  características  refere-se  às  formas  de  conjugação  entre  tradição  e
novidade, perceptível, por exemplo, nas canções dos Novos Baianos. Muitas delas
trazem  nos  arranjos  as  mesclas  de  samba,  frevo  e  choro  com o  rock.  Noutras,

32 Ditadores tupiniquins – expressão para se referir aos militares que comandavam o Brasil na época.

33 AI-5: O pano de fundo histórico para esses pontos está no período de fechamento institucional da ditadura
militar com a decretação do AI-5 (pacote de leis de exceção baixado pelo governo em dezembro de 1968) e na
política  econômica  desses  governos.  De  um  lado,  havia  censura,  controle  dos  meios  de  comunicação  e
propaganda  do  regime,  de  outro,  os  governos  incrementaram  investimentos  em  infraestrutura  (transportes,
telecomunicações etc.), incentivam a abertura de setores do mercado para multinacionais, ampliava créditos para
que a economia, de forma geral, crescesse gerando o período conhecido como “milagre econômico” (VARGAS,
2014). 
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músicas  de  compositores  tradicionais  da  música  brasileira  são  recuperadas  em
arranjos instrumentais diferenciados. (VARGAS, 2014, p.8)

Num outro extremo, as bandas  undergound  compunham uma cena musical paralela,

principalmente  no  cenário  rock.  Além  de  bandas  experimentalistas  de  performance  mais

hippie ou folk rock, como Quintal de Clorofila – destaque para Mistérios dos quintais (1983),

e para o rock progressivo do Som Imaginário, com os discos Nova Estrela (1971) e Matança

do Porco  (1973). Essas bandas buscavam uma sonoridade mais  new age, possuindo pouco

reconhecimento perante a crítica musical dos anos 70 e público restrito. Os artistas marginais

também compunham o regime estético da época, nomes como Jorge Mautner, Jards Macalé,

Sérgio Sampaio, Itamar Assumpção e Walter Franco, produziam canções influenciadas pela

poesia  concreta  com músicas  cheias  de  sarcasmos  compostas  com estética  e  sonoridades

próprias. Considerados os “Malditos da MPB” esses artistas possuíam um público bastante

específico. 

Uma  segunda  tendência  tem  seu  fundamento  em  processos  de  experimentação,
digamos,  mais  “puros”  e que  se  aproximam de experiências  laboratoriais,  como
indica Umberto Eco (1970), ou seja, casos em que o trabalho do artista se define
pela  busca  de  novas  formas  de  canto,  arranjos,  letra  e  variáveis  sintonias  entre
música e letra. É o caso de Walter Franco, por exemplo, na canção Cabeça, com a
qual ficou conhecido, e em várias faixas do seu primeiro LP (Ou Não, de 1973).
(…)
Essa tendência experimental aparece também em algumas obras de Tom Zé e em
composições  de  João  Ricardo,  em  especial  naquelas  em  que  adapta  poesias  ao
formato de letra de música, como em As andorinhas, poema de Cassiano Ricardo, e
Rondó do capitão, poema de Manuel Bandeira, ambas do primeiro disco dos Secos
& Molhados. Em todos esses casos, o desafio básico dos artistas é desvendar novas
possibilidades de construção da canção e de sua interpretação a partir do manuseio
dos  materiais  semióticos  do compositor/músico,  sejam eles  poéticos,  sonoros  ou
performáticos. (VARGAS, 2014, p.8-9)

A descrição dessas referências artísticas e musicais da época são importantes para se

tecer  uma  crítica  aos  produtos.  Mas,  não  somente,  se  acredita  ser  necessário  entender  o

entorno sociocultural da década de 1970 para adentrar nos comentários críticos ao Estudando

o  Samba.  Por  isso,  sem  esquecer  dos  artistas  vendedores  de  discos,  se  deve  também

mencionar o sucesso radiofônico de Odair José, Waldick Soriano, Rosemary, Moarcy Franco,

Gretchen, Sidney Magal, Nelson Ned, Fernando Mendes e outros.

 No caso específico do disco Estudando o Samba (1976), o contexto de emergência se

baseia numa série de possibilidades sonoras e musicais. Elas são entendidas como práticas

estéticas  que  refletem  desde  sua  produção  à  recepção,  configurando  horizontes  estéticos

distintos quando comparado o ano de lançamento (1976) e a contemporaneidade. O que está

em jogo é uma disputa pela pessoa que consegue descobrir ou reconhecer a intencionalidade
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do disco. Por isso, este trabalho visa perceber o que os críticos dizem do álbum e em qual

“ocupação” eles se encontram nessa disputa. Essa percepção se dá através das construções

discursivas e sociais que se fizeram ao redor de Tom Zé e suas obras. 

O disco foi lançado e distribuído pela Continental entre fevereiro e março de 1976.

Gravado nos estúdios Sonima e Vice-Versa (em “Só” e “Mãe Solteira”), teve arranjos de José

Briamonte e produção musical de Heraldo do Monte, além dos técnicos de som Zé Cafi e

Marcos  Vinicios  (em “Só” e  “Mãe Solteira”).  Nele existe  uma busca por  timbragens,  ou

mesmo uma alteração dessas timbragens para montar e desmontar as canções, de modo que a

captação  dos  sons  via  gravação  e  a  posterior  mixagem  e  masterização  das  músicas  não

poderiam ser  tão  atenuadas  ou  camufladas,  sendo  necessário  manipular  os  timbres  como

sampler34 (recortes e colagens de sons, ruídos e trechos musicais). Ou mesmo, buscar essas

timbragens no modo de tocar os instrumentos (por exemplo o uso de pizzicatos35 no violão). 

A capa do disco não é menos relevante, tendo em vista que no  Estudando o Samba

existe  um modo específico  de pensamento.  Nessa proposta  de dissecar o samba,  Tom Zé

contou com a ajuda do artista plástico Walmir Teixeira.  As letras garrafais na cor preta, a

palavra samba em destaque, as palavras estudando e Tom Zé em menor tamanho, o fundo

branco e uma cerca de arame farpado diagramada numa perspectiva em primeiro plano. Existe

uma sutileza na capa, o aspecto clean chama a atenção para a palavra samba e para a cerca de

arame farpado. Tom Zé parece querer denunciar a segregação e o aprisionamento do gênero

musical,  as  padronizações  musicais  e  estéticas  impostas  pelos  seus  cultuadores  e  pelo

consenso estético-político da comunidade crítica. 

Figura 1 – Capa do Estudando o Samba

No  que  se  refere  aos  arranjos  musicais,  no  Estudando  o  Samba, é  notável  a

importância de José Briamonte, o regente e compositor que integrou o grupo instrumental

34 Para Heyk Pimenta, organizador do livro Encontros: Tom Zé (2011), o músico baiano nos anos 70, parte para
o  “custe  o  que  custar”,  e  na  percepção  estética  do  autor,  Tom Zé  construiu  “oráculos  musicais  à  base  de
eletrodomésticos” e introduziu, ainda nos anos 70, o que seria posteriormente chamado de sampler. (p.9). 

35 Modo de tocar um instrumento musical de cordas pinçando as cordas com os dedos.
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Sansa Trio, já havia trabalhado com grandes nomes da música brasileira como Tom Jobim,

Elis Regina e Jorge Ben. Pode-se dizer que Tom Zé queria dar um molho36 ao samba e propôs

fazer  isso através do ritmo,  primeiro compondo as linhas de contrabaixo nas cordas mais

graves  do  violão,  e  depois  junto  com  Briamonte  criava  as  linhas  de  metais  (clarinete,

trombone, etc). As bases rítmicas assentadas nos ostinatos37 e ruídos, o violão e o contrabaixo

como a parte grave e percussiva, o cavaquinho e a viola elétrica como a parte aguda. Dessa

maneira, através dos arranjos passava a haver uma valorização das dinâmicas e das nuances

das músicas. 

Tom  Zé  buscava  a  valorização  dos  sons  mais  agudos,  sendo  o  cavaquinho

transformado em uma máquina de produzir dissonâncias e estridências (OLIVEIRA, 2014).

Esse tipo de afirmação ratifica que a distância estética entre horizonte do ano de lançamento e

o atual configura novas maneiras de perceber a obra esteticamente. Hoje se tornou possível, a

partir de depoimentos de Tom Zé e de outros especialistas, observar nuances e pistas inerentes

à obra que,  provavelmente,  nem sequer pudessem ser percebidas pelos críticos  do ano de

1976. Assim esses discursos se concebem dentro de regimes díspares entre as épocas. 

O cavaquinho como tamborim é uma sonoridade marcante no Estudando o Samba. Ele

aparece  em músicas  como “Mã”,  que abre o disco e parece querer  anunciar  com a frase

“batizar  esse  neném”,  o  nascimento  de  um “novo”  samba.  Em realidade,  o  “batismo  do

neném” parece ser uma alusão ao caráter (des)construtor proposto pela obra. Referindo-se ao

adentramento do samba num dissecar musical e sonoro, cujo intuito é retirá-lo das amarras

dos seus cultuadores. O que pode remeter a uma crítica do ethos estético-político da cultura

brasileira,  principalmente,  devido  aos  experimentos  e  o  uso  dos  elementos  musicais  que

estavam à disposição do artista. Por isso, o uso do termo “procuratividade” como sinônimo

dos modos de fazer de Tom Zé, um sistema de composição e de pensamento em torno do

samba. O músico faz um “estudando” o samba através  de nuances,  timbragens e canções

desmontadas em forma e conteúdo. 

No álbum de 1976 o cavaquinho esticado, os arranjos de metais, as violas elétricas, os

violões suingados, os ruídos sonoros e os sons de instrumentos inventados dão um molho ao

samba. Ainda que mantendo a base rítmica no compasso do samba tradicional (2 por 4) na

maioria das músicas. Com exceção de “A felicidade”, canção padrão do gênero Bossa Nova,

36 Expressão  comumente  utilizada  pelos  músicos  para  designar  mistura,  hibridismo  e  “movimento”  ou
“deslocamento” harmônico e rítmico a uma determinada música. 

37 Ostinato é uma frase musical que é persistentemente repetida numa mesma altura, podendo ser um padrão
rítmico ou melódico. Ela fica se repetindo em loop durante a música ou canção. 
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composta por Tom Jobim e Vinícius de Moraes em 1959, que foi desmontada no disco ao ser

tocada num compasso composto (6 por 8). Isto nos serve como indício e pista para avaliar se a

crítica musical da época de lançamento apontou ou não esses valores na obra de Tom Zé. O

que vem demonstrar o horizonte de expectativa interno à obra, e se isso foi percebido pelos

críticos musicais em algum momento. 

A partir disso, o uso de instrumentos não tradicionais como tambor d’água – moringa

com água dentro e o uso de transistores elétricos, entre outras invencionices fazem parte do

modo de fazer e das expectativas internas da obra. Aqui chama bastante atenção o uso dos

ostinatos e a influência da cultura moçárabe38 na composição dessas canções desmontadas,

reinterpretadas  em sua  forma e  função (OLIVEIRA, 2014).  A influência  de nomes como

Kollreutter,  Widmer e Magnani da Escola de Música da Bahia, contribuiu para o uso dos

ostinatos  no  álbum,  bem  como  para  a  ideia  de  fabricar  instrumentos  experimentais.

Organizando o disco entre o ruído e a música propriamente dita, a partir do uso de microfones

acoplados aos instrumentos inventados e do tratamento acústico dado em estúdio. 

Herom Vargas (2014) ratifica que trabalhos inovadores e laboratoriais  não foi algo

exclusivo  ao  disco  de  1976.  O  paulistano  Walter  Franco,  com o  álbum  Ou Não (1973),

compôs um trabalho que se define pela busca de novas formas de canto,  arranjos,  letra e

variáveis sintonias entre música e letra. Para o autor, os elementos de inovação podem ser

observados pelo produto semiótico híbrido,  mescla  de letra,  canto,  música e performance;

pelo LP como um projeto estético que inclui informações visuais de capa (desenho, cores,

fotos,  colagens,  etc),  informações  técnicas  (de  gravação,  arranjos  musicais,  sequência  das

faixas, etc). Sendo assim, não somente, entendido como produto musical de mercado, mas sim

pelas relações com as mídias em geral (meios de comunicação, gravadoras e imprensa) ou

pelas estruturas midiáticas vinculadas à canção massiva. Neste último ponto, ao comparar o

trabalho de Tom Zé, Walter Franco com Secos & Molhados e Novos Baianos, o pesquisador

dirá que:

O caso dos Secos & Molhados é curioso pelo fato de ter feito sucesso de público e,
ao mesmo tempo, ter produzido composições estruturadas criativamente, a partir do
uso  de  elementos  poéticos,  musicais  e  de  performance  que  as  distanciavam dos
padrões mais comerciais da música massiva. Os Novos Baianos estão numa situação
intermediária, pois algumas de suas canções chegaram às grandes mídias da época,
mas nunca foi  um grupo de grande vendagem de discos,  por exemplo. Em polo
oposto estão os outros dois compositores e cantores – Walter Franco e Tom Zé –

38 Cultura  moçárabe:  Ressalta-se  aqui,  a  influência  da  cultura  oral  moçárabe  no  Nordeste  brasileiro,
principalmente, no sertão baiano. Os moçárabes são cristãos portugueses que viveram sob o regime árabe, se
espalharam pelo interior  do Nordeste e trouxeram consigo suas manifestações artísticas populares,  foi nessa
cultura que Tom Zé cresceu, nascido na cidade de Irará, no sertão da Bahia. Isso influenciou sua maneira de
compor e pensar música.
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que, posicionados mais à margem do grande mercado fonográfico com vendagens
numericamente bem menores, promoviam aproximações com o grande público pela
polêmica em apresentações e festivais, ou por dialogarem com o perfil experimental
desdobrado do tropicalismo em suas criações num período de repressão política em
rigorosa censura. (VARGAS, 2014, p.5-6) 
 

O fenômeno do Estudando o Samba perpassa por questões que se encontram entre o

horizonte de expectativa interno da obra e de seus produtores e o horizonte de expectativa

social  representado pela crítica musical, indústria fonográfica e público.  Na contracapa do

álbum39, fica claro que a ideia de estudar o samba, através da desconstrução de sua forma

harmônica e rítmica vislumbrava sucesso, vendagem de discos e alcance de público, porém

isso não aconteceu na época de lançamento. Em conta de que existia uma questão de mercado

e de vendagem que tinha “(…) como um fator decorrente da estratégia das grandes gravadoras

de eliminar os riscos dos seus investimentos musicais, pode-se apontar certo fechamento dos

espaços para  experimentalismos  e  novas  tendências  na grande indústria”  (FREIRE,  2015,

p.71). 

As multinacionais  do ramo da gravação sonora passaram a diminuir  o  número de

artistas contratados, o que modificou a lógica de mercado. As gravadoras de médio e pequeno

porte  ainda  mantiveram alguns  trabalhos  mais  laboratoriais,  como é  o  caso  da  gravadora

Continental (FREIRE, 2015). Exemplificando isso, a partir do depoimento de André Midani,

antigo responsável pela gravadora Philips/Phonogram, é notável a influência mercadológica

na conformação de um regime estético no período.

(…)  Midani  afirmou  que  “a  companhia  havia  abandonado  novas  contratações  e
azeitava a estrutura interna: em 1968 haviam 170 empregados para 150 artistas, em
1974  serão  500  empregados  para  28  artistas”  (idem).  Após  esse  fechamento  de
espaços, especialmente nas grandes gravadoras, tornava-se muito mais difícil para
qualquer outro artista,  que não estivesse entre os grandes nomes consagrados da
MPB,  legitimar  seu  projeto  criativo  dentro  do  circuito  principal  da  indústria
fonográfica. Dado esse contexto de mercado, ditado pela lógica comercial objetiva,
aqueles que não integraram seu projeto artístico aos cânones estilísticos e musicais
consolidados  junto  a  MPB  e  que  empregaram  práticas  criativas  consideradas
ousadas  e  transgressoras  frente  a  determinados  padrões  estéticos,  acabaram
perdendo  seu  espaço  na  cena  artística  ‘oficial’,  sendo  taxados  de  malditos  e
marginais  pela  crítica  e  levados  a  procurar  gravadoras  menores  ou  espaços
alternativos de atuação. (FREIRE, 2015, p.71-72) 
 

39 Depoimento Elton Medeiros na contracapa do Estudando o Samba: “Por isso, sem perda de tempo, pensou e
realizou este disco, onde procurou reunir uma variedade de tipos e de formas rurais e urbanos do samba, dando a
cada música a vestimenta que achou mais adequada. E por aí vai indo o Tom Zé: certo do seu trabalho certo, mas
não muito certo de sua aceitação. A ponto de num desabafo – a meu ver, precipitado – ter-me dito que se este LP
não circulasse, teria que abandonar o lado de pesquisa de seu trabalho. O que é isso, amigo? Se está procurando
um pretexto pra tirar  uma licença.  pode estar certo de que não vai ser desta vez, pois vai ter que trabalhar
dobrado.  Só  espero  que  não  me prive  da  oportunidade  de  novamente  ser  seu  parceiro,  pois  estou  aí  para
trabalharmos  juntos,  seja  em  Irará,  Salvador,  Rio  de  Janeiro,  São  Paulo,  em  etc.,  ou  em  etc…Gostei  da
experiência.” (Rio de Janeiro, dezembro de 1975).
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Por conseguinte, não é suficiente para a análise aqui proposta, dizer que a provável

renegação ao  Estudando o Samba  se deu apenas  pela  estética  mais  laboratorial,  a  qual  o

músico baiano já vinha adentrando desde Todos os Olhos (1973). Nem mesmo se pode dizer

que a recepção estética negativa se deu por abalar o estético-político com canções anteriores

ao disco de 1976, como “Complexo de Épico”, “Brigitte Bardot” ou “Sabor de Burrice”. Ao

contrário  disso,  se  torna  necessário  entender  que  esses  aspectos  compõem  em  parte  o

horizonte de expectativa interno à obra. Apesar de ter relevância, é mais necessário ao estudo

apresentado notar que existem horizontes sociais e regimes estéticos que configuram épocas.

Diante dos ditames da estética e política nos anos 70, conformada entre a censura

imposta  pelo  regime  militar  (1964  a  1985)  e  seus  opositores  representados  pela  classe

intelectual, artística e universitária. Se pode afirmar que não somente Tom Zé, mas artistas

como  Chico  Buarque,  Capinan,  Sérgio  Ricardo,  Geraldo  Vandré,  Walter  Franco,  Sérgio

Sampaio, Jards Macalé, os tropicalistas e outros compunham músicas que também buscavam

abalar  o  estético-político  da  época.  Eles  faziam  isso  tanto  pelo  viés  da  contra  censura

(discursos com letras mais politizadas e sociais), quanto pelo viés da ironia (discursos com

letras sarcásticas, dúbias e polissêmicas) e da atitude transgressora (roupas coloridas, cabelos

“não  comportados”,  performances  “extravagantes”,  etc).  Alguns  faziam  isso  através  da

melodia, harmonia e ritmo, propondo novas maneiras de se fazer e pensar música nos anos 70.

Dito isso, é possível notar um regime estético das artes que constitui como princípio

artístico a própria expressão de um tempo e de um estado de civilização, fazendo isso através

das decisões de reinterpretação (RANCIÈRE, 2010). Esse regime seria o verdadeiro nome

daquilo que se entende como “modernidade”, essa noção rancièriana não pretende opor antigo

versus novo, mas sim observar a historicidade de cada época. Como uma maneira de pensar a

produção artística não como “representação”, tipo de análise comum dentro da historiografia

sobre arte, aqui se revindica o caráter acontecimental da obra. Assim, o regime poderá ser

percebido pelo modo de articulação entre  as maneiras  de fazer  de Tom Zé,  as formas de

produção e visibilidade do  Estudando o Samba no ano 1976, em conjunção com o modo

específico de pensamento do artista ao apresentar um samba como uma linha de montagem.

Essas  relações  estão entrelaçadas  aos  critérios  de  apreciação da crítica  musical  da

época,  o que vai  implicar  em uma determinada ideia  da efetividade  do pensamento  e  do

argumento crítico como autoridade e legitimação de um regime estético-político dentro da

comunidade.  Tendo em vista que os efeitos dos comentários críticos sobre a sensibilidade
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podem reconfigurar a distribuição do sensível através de rupturas ou reafirmação das formas

estéticas canonizadas.

Para Rancière (2010, p.49) existe um comum partilhado na comunidade, porém ele

“(…) nunca é apenas um ethos, um estar em comum, que resulta da sedimentação de um certo

número de actos entrelaçados: é sempre uma distribuição polémica das maneiras de ser e das

‘ocupações’ num espaço de possíveis. (…)”. Esses espaços podem ser entendidos como as

possíveis  formas  estéticas  dentro  dessa  comunidade,  como  o  que  seria  canônico  ou

transgressor para o ano de 1976, quais as possíveis estruturas e padrões musicais da época.

Esses  padrões  não podem ser  definidos  em sua  totalidade,  porém se  observa  a  partir  de

algumas produções musicais como se configurava essa comunidade, como se organizava o

trabalho da crítica, como se “ocupava” o crítico musical e como se estabelecia esse regime

estético-político em específico. Sem esquecer, obviamente, do processo de retroalimentação

no qual a comunidade se encontrava, já que existia, em alguma medida, um sistema social de

resposta  sobre  mídia  e  uma abrangência  dos  processos  midiáticos  que  não se  esgota  nos

subsistemas de produção e de recepção do disco de Tom Zé.

Salienta-se que existem fórmulas estéticas e transformações das mesmas que definem

sempre uma ordem política (RANCIÈRE, 2010). Por esse motivo, a política tem sua estética e

a  estética  tem  sua  política.  Assim  se  constata  que  o  regime  estético  é,  neste  trabalho,

percebido  com  um  censor  do  gosto  vigente  praticado  pelos  críticos,  ora  pelo  consenso

policial,  ora pelo dissenso político acerca das obras de Tom Zé. Existe uma diferenciação

entre  polícia  e  política,  a  primeira  sendo  o  conjunto  dos  processos  de  agregação  e

consentimento das coletividades, as formas de distribuição dos lugares, funções e os sistemas

de  legitimação  dessa  repartição  sensível.  E  a  segunda  sendo  um assunto  de  sujeitos,  ou

melhor,  de  modos  de  subjetivação  que  são  compostos  por  uma  série  de  atos,  com uma

instância e uma capacidade de enunciação não identificáveis num campo de experiência dado

(RANCIÈRE,  1996).  Deste  modo,  a  subjetivação  política  é  compreendida  como parte  da

“ocupação”  dos  críticos  musicais  diante  de  um  campo  de  experiências  que  pode  ser

vivenciado como parte da reconfiguração estética no comum partilhado ou como identificação

e reafirmação sensível da crítica e seus ordenamentos.

 Por  isso,  os  críticos  em suas  “ocupações”  atuam pela  ordem policial  ou política,

podendo, por vezes, oscilar entre ambas. Cada crítico musical têm um modo particular de

perceber  e  julgar  uma obra,  muito embora,  exista  um ordenamento  estético  baseado num

regime de cada época. Neste ponto, existe um consenso dentro da comunidade, ratificando
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cânones e agindo como mantenedor de uma tradição musical vigente na década de 1970. Para

Rancière  (2010),  o  princípio  de  igualdade  a  partir  da  linguagem  da  comunicação  e

subjetivação política somente funciona em sua forma singularizada, por isso, a igualdade que

aqui se fala não é a dos que comunicam, mas do que é comunicado. Concordando com Braga

(2006), verifica-se que esses comentários críticos são bastante amplos e difusos, bem como as

respostas do público são diferidas e distintas, principalmente, quando comparado a recepção

estética do disco no ano de 1976 e atualmente.

É possível observar como se configura o regime estético das artes na década de 70

percebendo os limiares da crítica musical como práticas canônicas ou de rupturas dentro da

cultura da música. Tensionamentos desde os debates sobre música brasileira entre Edu Lobo,

Luiz Carlos Vinhas e José Ramos Tinhorão promovido pela  Revista Civilização Brasileira,

em  1965,  cujos  temas  eram:  situação  histórica,  música  participante  e  autenticidade  às

declarações de Caetano Veloso acerca de Raul Seixas, da Bossa Nova e da música popular

brasileira (MPB) no texto  “Que caminho seguir na música popular brasileira?”, publicado

na mesma revista no ano 1966. Aqui fica manifesto que a crítica musical da época era, em

parte, restrita ao rótulo de especializada, atestando que existia um estatuto vigente e um senso

de autoridade  que determinava quem poderia  exercer  a  “ocupação” de crítico.  Poder-se-á

constatar a existência de um censor estético-político que tem como referente um gosto pelo

hábito embasado na mera valoração estética, mas também existe a emersão de uma avaliação

artística coerente e consciente. 

O jornalismo cultural nos anos 70 tinha suporte nos jornais e revistas impressas mais

tradicionais que possuíam colunas específicas e/ou cadernos sobre cultura nos seus semanais,

tais como Revista Veja,  Revista Época, jornal  O Globo,  Estadão,  O dia, Jornal do Brasil  e

outros. O subsistema crítico interpretativo tinha como base os meios de comunicação mais

hegemônicos,  estando  restrito  a  uma  esfera  pública  composta  por  críticos  musicais,

especialistas da área e artistas renomados. Aqui nesta pesquisa, essa esfera pública é definida

como uma esfera de legitimidade, cujos processos midiáticos circulam de maneira difusa e

diferida.  Eles  passam  a  circular  entre  pessoas,  grupos  e  instituições,  impregnando  e

parcialmente direcionando a música brasileira e sua produção. Por isso, se não circulassem,

não  estariam  inseridos  nesse  universo,  onde  os  processos  midiáticos  e  interacionais

direcionam a configuração de regimes estéticos.

Dessa circulação dos produtos midiáticos no âmbito comunicacional interessa saber a

circunstância em que o disco  Estudando o Samba se encontra na experiência, o que ele faz
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com ela. Vale relembrar que a experiência estética pode emergir da transação entre Estudando

o Samba e o meio musical, o contexto sociocultural e o regime estético-político da crítica

especializada.  Como ela  é  relacional  e  dinâmica,  depende de  uma historicidade,  além de

possuir ordenamento, completude e fluxo constante, o que possibilitará novas experiências

com o disco mencionado.  Daqui  surge as  possíveis  leituras  e releituras  do  Estudando do

Samba diante de sua historicidade e dos horizontes de expectativa dos atores que compõem a

comunidade. As críticas musicais atuam como parte do sistema de interação social (BRAGA,

2006)  e  no  exercício  sensível  da  percepção  (BARROS,  2016).  Em vista  disso,  o  ato  de

comunicar  se  torna  estético-político,  quando  esses  atores  em  suas  “ocupações”  tecem

comentários  e  promovem  debates,  o  que  pode  reconfigurar  a  partilha  do  sensível  e  as

sensibilidades. 

Aqui se buscou estabelecer algumas categorias da crítica musical.  Em uma divisão

mais ampla, daquilo que se refere ao censor estético se tem o consenso policial e o dissenso

político. Dessa categoria maior se pode pensar em subcategorias, quanto as especificidades: a)

crítica especializada, b) crítica não especializada; quanto a receptividade: a) recepção estética

positiva,  b)  recepção  estética  negativa;  quanto  a  origem:  a)  dominante  e  b)  emergente.

Todavia, quanto às especificidades não se propõe uma categorização, já que este trabalho se

restringe à análise dos comentários críticos da mídia especializada em música. 

Diante  disso,  após  um mapeamento  que  se  deu  nos  acervos  de  jornais  e  revistas

disponíveis na internet como Acervo Veja, Acervo O Globo, Acervo Estadão e outros. Além de

pesquisa efetuada na hemeroteca da Biblioteca Nacional Digital e posterior acesso aos jornais

e revistas microfilmados na sede da Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro, se constatou um

número restrito de críticas a respeito do disco  Estudando o Samba, no ano de 1976. O que

ratifica  umas  das  hipóteses  iniciais  quanto  a  incipiente  circulação  da  obra  nos  meios  de

comunicação mais tradicionais da época. Foram encontradas duas críticas na imprensa mais

tradicional e dominante, com abrangência nacional, revista Veja (SP) e jornal O Globo (RJ);

duas nos extintos  O Poti (RN) e  Diário do Paraná (PR), veículos não menos dominantes,

entretanto, mais localizados no âmbito regional. E por fim, uma crítica no jornal Movimento

(RJ), um periódico brasileiro surgido na época do governo de Geisel. Considerado junto com

os jornais  Opinião e  O Pasquim, um dos mais importantes dentro da imprensa alternativa,

reunindo  um seleto  grupo  de  intelectuais  brasileiros,  críticos  culturais  e  especialistas  em

música,  sendo um jornal  que se especificou em abordar  temáticas  relacionadas  à  política,

movimentos sociais e cultura brasileira.
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Em  “A liquidificação  do  sambão-jóia  (para  onde  vai  a  mistura  de  lirismo  com

cifrão)”40,  publicada  em  29  de  março  de  1976,  o  crítico  Gilberto  Vasconcelos  traça  no

emergente jornal Movimento (RJ), um breve retrospecto da carreira de Tom Zé, como forma

de comparar as produções anteriores do músico com a sua nova proposta estética de estudar o

samba. Essa abordagem didática pôde ser observada nas críticas publicadas no O Poti (RN),

Diário do Paraná  (PR), revista  Veja (SP) e jornal  O Globo (RJ), confirmando um padrão

estilístico e normatividade estética quanto ao fazer crítico na época. O jornalista, sociólogo e

escritor inicia o texto dizendo:

Estalo, no peito. Aí pega-se o lápis, o papel. E pronto: só depois se vê como sai. Às
vezes, pinta no boteco. Não precisa de nada não. Botar no papel atrapalha. A não ser
pra  não  esquecer.  Está no sangue.  Transa  de negro.  Aprender  na  escola,  não  se
aprende.  No morro ou na cidade, pouco importa.  Nasce mesmo é do coração.  O
samba nasce assim. Dizem compositores e ouvintes. Pelo menos a maioria deles.
Difícil é ouvir o contrário: o burilado, arquitetado, acorde por acorde, palavra por
palavra  –  o  samba  que  se  faz  acesso,  à  base  da  reflexão.  Não  se  trata  de  dar
preferência  pra  uma ou outra  maneira  de  compor.  Na realidade,  muitas  vezes  o
sambista vidente e o sambista artesão se embaralham na hora da criação. Ainda que
seja  assim,  a  gente  se  surpreende  se  alguém  bota  o  seguinte  título  num disco:
Estudando o Samba (Continental, 1976). Refiro-me ao último long-play de Tom Zé
(…). (MOVIMENTO, 1976)

A crítica do jornal Movimento (RJ) destaca o modo arquitetado do samba no álbum de

Tom Zé, possuindo uma maior consistência dentre as analisadas, principalmente no que se

refere aos códigos internos do disco. De forma geral, tais elementos são pouco abordados nos

argumentos  críticos  às  obras  artísticas.  O  texto  faz  alusão  aos  experimentos  sonoros  e  a

incursão da obra por quase todas as manifestações do samba (do raiz ao urbano), além de

demonstrar um conhecimento técnico quanto aos elementos musicais utilizados pelo artista,

como “a  experiência  do  samba  com ruído,  esse  recurso  típico  da  música  contemporânea

erudita”  (MOVIMENTO,  1976).  O crítico  faz  referência  ao  modo  de  fazer  em Tom Zé,

dizendo que desde a Bossa Nova à Tropicália, o músico dialoga com a modernidade na forma

de ironia ou paródia. 

A recepção estética foi positiva, pois para o argumento do jornal, o lançamento do

Estudando  o  Samba tem  importância  devido  seu  significado  crítico  e  providencial.  A

relevância da obra reside no todo e na imagem de conjunto que é percebido ao ouvi-lo (idem,

1976).  Neste  ponto,  afirma  que  o  disco  instiga  a  reflexão  sobre  a  função  cultural  que

desempenhava o samba naquele contexto da chamada MPB nos anos 70. 

40 Crítica  do  jornal  Movimento.  Disponível  em:  <http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?
bib=318744&pesq=Estudando%20o%20Samba%20&pasta=ano%20197>. Acesso em: abril 2017.
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O argumento demonstra uma relação de afeto e afetação diante da experiência estética

com o disco de Tom Zé. Bem como trata de se referir ao dissenso político causado pela obra

em meio ao consenso policial daquilo que se denominou de  sambão-jóia. Este é  entendido

como um componente homogeneizador e hegemônico do samba dentro do regime estético da

época. O texto aqui mencionado rompe, em parte, com as formas canônicas da crítica musical,

e  estabelece rupturas  com o regime estético  da época ao propor “refigurar” as formas de

sensibilidade com o samba, tendo como ponto de partida, o novo disco lançado por Tom Zé.

O texto sendo publicada pelo jornal Movimento  justifica, em parte, o dissenso político para

com o modo  de  fazer  da  crítica  musical  especializada  e  regime  estético  preestabelecido,

postas  as  características  dissidentes  nas  demais  publicações  desse  veículo  da  imprensa

emergente.  A menção  ao  sambão-jóia como  componente  de  uma  hegemonia  do  samba

tradicional é observada no trecho abaixo: 

Isso  não  está,  é  claro,  escancarado  no  seu  disco.  Mas  ao  acabar  de  ouvi-lo,
subitamente vem o desejo de comparar  o  tratamento que lhe dá Tom Zé com a
redundância doidada do samba praticado hoje em dia. Trata-se do sambão-jóia, pra
usar um batismo extraído da gíria de televisão, e que a classe média adora. De uns
anos pra cá (1970, se se quiser datar),  é impossível ouvir samba sem arrepiar os
cabelos de tédio. Em termos estéticos, a banalidade campeia à solta: texto pobre,
repleto  de  lugares-comuns,  sempre  à  caça  do  efeito,  ou  seja,  daquela  paradinha
esperada no meio da canção com entrada triunfal  da cuica,  e o exaltado corinho
meloso das vozes femininas. Isso tudo em meio à mania filosofante de deitar falação
(Deus nos acuda!) sobre o sentido da vida, cujo nível não vai além do conformismo
filisteu. Um dos traços característicos do sambão-jóia é a exaltação. Ele vive sob o
signo do kitsch. (…) (MOVIMENTO, 1976)

Diante desse fragmento, se pode notar que a crítica escrita por Gilberto Vasconcelos é

um dissenso político diante do ordenamento policialesco, baseado num regime estético que

atribui e avaliza as estruturas sonoras, musicais e estéticas do que seria o samba tradicional,

mas não admite nuances e modificações extremas ou experimentações exacerbadas. 

O  autor  aborda,  excessivamente,  os  aspectos  culturais  do  samba  na  época  e  sua

relação com a indústria cultural, que estaria representada pelo  sambão-jóia. Tudo isso, para

fazer  referência  ao trabalho de Jards Macalé,  que ao se apresentar  no  Festival  de música

popular  (1975)  da Rede Globo, causou uma tensão entre público,  júri  e organizadores do

evento. O samba de Macalé e o samba de Tom Zé causavam estranhamento “nas expectativas

retóricas  e  emocionais  do  público”  (MOVIMENTO,  1976).  Pode-se  assinalar  aqui,  o

horizonte de expectativa social da época, descrito da seguinte maneira:

(…) A tensão entre lirismo underground e harmonia bossa-nova acabou por irritar o
público,  acostumado  com  a  mera  busca  do  efeito.  Tudo  no  samba  de  Macalé
contribuía  para  deixar  o  Festival  em pânico:  aquela  inusitada  tensão  a  provocar
estranhamento nas expectativas  retóricas  e  emocionais  do público (é preciso não
esquecer que a dissonância da bossa-nova há muito tempo está integrada ao “som
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dos imbecis” e diluída nos jingles comerciais)  (…). O recado de Macalé tentava
mostrar que a única maneira, no mundo de hoje, de dizer: eu te amo – seria com
pedras  nas  mãos. Seu samba fugia,  portanto,  da banalidade.  Era algo novo.  Seu
lirismo, libertário;  ele trazia embora velado, uma crítica ao existente,  como todo
produto cultural  que se preza.  (…) o júri e público queriam a gradiloquência do
sambão-jóia bem comportado (…) (MOVIMENTO, 1976)
 

Quando se analisa  os  comentários  críticos,  as  formatações  e  as  categorizações,  se

evidencia a subjetivação política de cada crítico. O trecho acima expressa certa indignação

com a “manipulação” da indústria cultural sobre a canção popular e o  sambão-jóia como a

representação do mercado e de um “popular” que reverencia o pequeno-burguês, pois para o

crítico, a partir dos anos 60

(…) o populismo foi pro beleléu, sepultado definitivamente: mas o sambão-jóia está
aí  como todo o seu esplendor.  Repontando com outras  funções e significados,  é
claro.  (…) a canção  popular  foi  concebida enquanto instrumento privilegiado de
catalisação política de alguns setores da população. (…) o samba era tido como o
gênero musical que mais expressava e representava as aspirações populares. Por isso
mesmo ninguém queria comprar briga com ele. Do samba ninguém abria mão. (…)
(MOVIMENTO, 1976) 

O caráter didático e descritivo (algo comum no modo de fazer da crítica especializada)

constitui  o  comentário  do  jornal  Movimento,  entretanto,  ele  possui  também  um  caráter

analítico (algo corriqueiro nas publicações desse jornal). A avaliação artística da obra torna-se

mais relevante do que a mera valoração estética quanto ao “bom ou ruim”, ao “agradável ou

desagradável”, ao “belo ou feio”. Existe uma preocupação com o contexto de emergência da

obra, o que permite uma ampliação de ordem estética para a percepção sensível de elementos,

que na maioria das vezes, são suprimidos dos comentários críticos. Dentro de uma categoria

ampla da crítica musical, o argumento do jornal Movimento é político quando comparado com

outros do mesmo ano. Isso talvez se deva ao fato de ter sido publicado num jornal que estava

ligado  aos  setores  mais  dissidentes  da  política  brasileira,  e  geralmente  redigindo  críticas

culturais sobre produções não padronizadas, não consensuais com a ordem de polícia vigente

nesse regime estético.

Numa perspectiva de leitura de primeiro efeito, em “Um sarro à baiana”41, o juízo

estético se configurou a priori. Os elementos mais imanentes, o contexto de emergência e os

aspectos socioculturais em torno da obra são reduzidos a um argumento de valoração estética.

A crítica publicada no Diário do Paraná (1976) descreve a ficha técnica do álbum, fala sobre

a intrigante capa do disco, comenta sobre a trajetória de Tom Zé, dizendo que 

(…)  desde  a  sua  aparição  vitoriosa  com ‘São  Paulo,  meu  amor’,  vencedora  do
Festival  da  Educadora  (e  do  Festival  de  MPB  da  TV Record  –  1968 pelo  júri

41 Crítica  do  Diário  do  Paraná.  Disponível  em:  <http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?
bib=761672&pesq=Estudando%20o%20Samba%20&pasta=ano%20197>. Acesso em: abril 2017.
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técnico) não se sabe ao certo se o seu trabalho é isso mesmo, ou se está tirando um
permanente  sarro  de  tantos  quantos  tentam entendê-lo.  (DIÁRIO DO PARANÁ,
1976)

O  argumento  do  Diário  não  prioriza  o  aprofundamento  na  análise,  mas  sim  a

valoração  estética  (juízo  de  gosto),  colocando  a  avaliação  artística  (parâmetros  explícitos

como critérios de análise) em detrimento ao suprimir elementos imantes ou contextuais da

obra,  que somente  poderão ser  lidos e/ou relidos a  posteriori.  Uma avaliação de gosto e

afetação estética primária parece aí se formular, pois a leitura da obra se efetua mediante os

primeiros  efeitos  causados  por  ela.  Isso  não é  algo  menos  importante,  pois  compõe  uma

leitura prévia do disco, o que ajuda a perceber o horizonte estético na época. No fragmento

abaixo isso fica evidente: 

Eu, particularmente, curto Tom Zé pela curiosidade de descobrir uma nova surpresa,
quase sempre agradável em cada novo trabalho seu, e esse disco é um acumulado
delas a começar pelos títulos de suas músicas. Vibro com o modo como ele brinca
com o som das palavras (…). A quem espera somente surpresa entre pesquisas e
músicas  experimentais,  a  beleza  de  “Vai”  –  Menina  amanhã  de  manhã”  (…)  a
melhor faixa do disco (…). É um disco inexplicável, por mais que se possa tentar,
mas cativa. Como diz Elton Medeiros na contracapa: “Só espero que não me prive
da  oportunidade de  novamente  ser  seu  parceiro,  pois  aí  estou para  trabalharmos
juntos, seja em Irará,  Salvador,  Rio de Janeiro,  São Paulo, em etc., ou em etc…
Gostei da experiência.” Tá falado. (DIÁRIO DO PARANÁ, 1976)

O  comentário  acima  pode  ser  categorizado  como  de  recepção  crítica  positiva,

dominante de abrangência local, especializado e didático. Conforma um dissenso não com os

padrões textuais e estruturas estilísticas da crítica cultural,  mas com o regime estético que

delega  ao  samba uma unidade  sonora.  A valoração  estética  da  obra  é  fruto de  um gosto

pessoal, o que pode vir a influenciar no modo de experienciá-la esteticamente. 

Assim  sendo,  pensando  na  categoria  de  consenso  policial  como  alinhamento  e

ordenamento estético. O argumento do Diário do Paraná (1976) possui traços que direcionam

a opinião crítica dentro das expectativas de um disco de samba tradicional. Por isso, ainda que

o crítico  tenha  gostado do disco e  da experiência  de escutá-lo,  as  referências  musicais  e

sonoras se atrelam a estrutura do samba “aceitável”.  Isto pode ser  ratificado,  quando são

citadas “Vai – Menina amanhã de manhã” (Tom Zé/ Perna Fróes) e “Mãe” (Tom Zé/ Elton

Medeiros), as músicas menos laboratoriais e mais ligadas ao padrão estético do universo do

samba tradicional e da canção popular. Aquilo que chamou atenção,  a priori, se configura

dentro do regime do “samba-de-morro”, cuja estética é reconhecida pelo ouvinte e legitimada

pela crítica. 

Nesse sentido, ao suprimir do argumento crítico, os elementos mais experimentais e

não padronizados do disco (que compõem a maioria das músicas do álbum), pode se reafirmar
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as  formas  estéticas  mais  canonizadas,  que  são  tidas  como  “samba  de  verdade”.  Pela

perspectiva desta dissertação, uma avaliação artística deve buscar adentrar nas “camadas” da

obra, como que destrinchando as partes para notar o todo. A leitura de primeiro efeito faz

parte do processo, mas não como conclusão argumentativa. Quando se observa o modo de

fazer da crítica musical especializada, pouco disso parece ser feito. Por vezes a coerência e a

sinceridade  no  argumento  se  tornam  invisibilizadas  pelo  censor  estético  atrelado  ao

ordenamento  do  mercado  de  discos  e  ao  regime  estético  policialesco,  o  que  dificulta  a

consolidação de uma avaliação artística mais coesa. 

Se a crítica pode atuar como reconfiguradora da partilha do sensível não se tem do que

duvidar.  No jornal regional  O Poti (RN), em publicação datada do dia 15 de fevereiro de

1976,  o  crítico  Vicente  Serejo,  em “Estudando o  Samba:  Tom Zé”42,  ratifica  o  estético-

político da crítica musical  na década.  Ao comparar o “samba de Tom Zé quase inédito e

estranho” com o gênero musical samba, afirma que

Velho mesmo só o ritmo, a batida do surdo, o tamborim. Revela-se um sambista com
formação de escola de samba (…). No seu samba Só (de solidão), Tom Zé canta um
verso seu lindíssimo, despojado de toda a preocupação de sofisticação, normal num
compositor  de  formação  intelectual.  Esse  é  o  verso:  “Na  vida  quem  perdeu  o
telhado/ em troca recebe as estrelas”. (O POTI, 1976)

Por uma valoração de ordem estética, a avaliação de  Estudando o Samba  em 1976,

corrobora como o regime da época.  Todavia,  não somente,  pois há uma oscilação entre a

ordem  de  polícia  e  o  dissenso  político,  principalmente,  observável  nas  críticas  musicais

publicadas  nos  jornais  emergentes  e  de  abrangência  regional.  Ainda  que  esses  veículos

tenham dado pouco destaque aos elementos mais imanentes do disco, os argumentos críticos

buscaram abordar a trajetória do músico desde a Tropicália até a produção lançada naquele

ano de 1976, o que direciona para uma abordagem contextual da obra. Contudo, apenas isso

não é suficiente para uma avaliação artística coerente e coesa, reafirmamos a necessidade de

se atentar também para os elementos internos da obra, eles em articulação com os contextos

consolidam uma crítica que possui parâmetros explícitos de avaliação. 

Em “Estudando o Samba: Tom Zé”, publicada no regional O Poti (1976), o crítico faz

a descrição de duas músicas do álbum, “Só” e “Mãe”. Os aspectos estruturais das músicas não

são mencionados, apenas são citados alguns versos das letras, mas o ato de destrinchar das

“camadas” da obra fica suprimido. A preocupação está em “educar” ou “convencer” o ouvinte

quanto a qualidade ou não da obra, o que confirma o modo de fazer da crítica didática. Para

42 Crítica  de  O  Poti.  Disponível  em:  <http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?
bib=031151_03&pesq=Estudando%20o%20Samba%20&pasta=ano%20197>. Acesso em: abril 2017.
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tanto o comentário faz uma comparação dos modos de fazer do músico baiano, antes com os

arranjos de Rogério Duprat, e depois na época em que participava dos festivais de música.

Atendando-se aos horizontes de expectativa a partir de produções anteriores ao Estudando o

Samba, sem vislumbrar avaliar o disco em si ou sem perceber os horizontes internos da obra.

Por  isso,  o  argumento  é  fruto  de  uma  primeira  leitura,  cuja  recepção  estética  se  mostra

positiva, se limitando a descrição da ficha técnica, diagramação da capa do disco e trajetória

do artista, sem gerar grandes tensionamentos, nem debates em torno da obra. Ratificando a

ordem policial  da própria “ocupação” de crítico àquela época, portanto, é um texto crítico

didático e padronizado, que se configura dentro da categoria de consenso, baseada no censor

estético do período.

O consenso policial  aparece  também na  crítica  publicada  na  revista  Veja (SP).  O

crítico Tárik de Sousa se utiliza dos mesmos modos de fazer da crítica musical especializada:

aborda a trajetória do músico, compara o antes com o agora; descreve a ficha técnica, faz

referência a algumas músicas, letras e títulos, capa do disco, etc. Mas, diferentemente das

críticas nos jornais regionais, o texto de Tárik deixa explícito seu desprazer estético para com

o Estudando o Samba, o que reafirma o gosto pelo hábito e o valor estético  a priori,  como

constituinte de uma valoração estética sobre a obra. No início do texto faz referência  aos

fracassos de Tom Zé no meio musical, o próprio título da matéria “Ui! Hein?”43 já denota um

estranhamento. 

“O  único  lugar  das  coisas  feitas  com  sangue  (ou  com  esforço  criativo)  é  na
marginalidade. Quando elas alcançam consumo de massa é geralmente por certo tipo
de  engano  ou  folclore  entre  aspas,  quer  dizer,  por  modismos  da  classe  média.”
Oscilando entre o radicalismo de novas formas sonoras e o sucesso rápido e rasteiro
de suas composições mais simples, Tom Zé, em 1973, lançava um LP condenado à
ambiguidade. “Todos os olhos”, o nome do disco, generalizava: “Todo compositor
brasileiro é um complexado/ Porque então essa mania danada de falar tão sério/ De
sorrir tão sério/ Essa vontade de parecer herói/ Ou professor universitário?
(…)
Aos  oito  anos  de  uma  carreira  irregular,  iniciada  ao  lado  de  seus  colegas  de
Tropicalismo, Gilberto Gil e Caetano Veloso, Tom Zé acumulou sucessos modestos
(“São São Paulo”, “Jeitinho dela”, “Silêncio de Nós Dois”, “Se o Caso É Chorar”) e
silenciosos  fracassos.  Por  fim,  misturando  um  e  outro  extremo  de  habilidades,
parece ter chegado ao ambicionado ponto de equilíbrio em “Estudando o Samba”.
Ao mesmo tempo, move-se agilmente pelos requebros do ritmo a moda e desmonta
o velho gênero, faixa a faixa, em seus mais robustos lugares-comuns. Enfim, tanto é
invenção quanto perfeitamente vendável.
(…)
Professor,  com  seus  cursos  de  música  na  Universidade  da  Bahia,  Antônio  José
Santana Martins, de 36 anos, nascido em Irará, a 100 quilômetros de Salvador, em
“Estudando o Samba” compôs, talvez involuntariamente, um painel de seu próprio e
acidentado percurso da teoria à prática sonora. Ou como sintetiza a definitiva “Tô”:

43 Crítica  da  revista  Veja.  Disponível  em:  <https://acervo.veja.abril.com.br/#/edition/392?
page=90&section=1&word=Estudando%20o%20Samba>. Acesso em: abril 2017.

                                                                                                                       81

https://acervo.veja.abril.com.br/#/edition/392?page=90&section=1&word=Estudando%20o%20Samba
https://acervo.veja.abril.com.br/#/edition/392?page=90&section=1&word=Estudando%20o%20Samba


“Atrás da vida pra poder morrer/ Eu tô me despedindo pra poder voltar.” (VEJA,
1976)

A crítica  publicada  na  Veja (SP) possui um aspecto  de crítica  dominante.  Estando

inserida  em um dos maiores  meios  de comunicação do Brasil,  a  revista  ao longo de sua

história atuou, na maioria das vezes, para a manutenção de uma ordem policialesca diante da

moral, da política, da música e seus produtos. 

O  disco  Estudando  o  Samba gera  um dissenso  político  com a  crítica  musical  ao

tensionar os padrões sonoros, ao desmontar o gênero musical simbolicamente associado ao

Brasil, pois se distancia do padrão estético “correto” e “aceitável” para a década de 70. A

partir  de Jauss (2002),  se entende que seja necessário uma leitura focalizada nos códigos

internos e externos do disco em associação. Ressaltamos que isso seria uma complementação

para o argumento, pois se a leitura dos códigos internos for tomada como obrigatória e isso

for  o  padrão  da  crítica  especializada  de  algum  media,  torna-se  um  tipo  de  comentário

policialesco que reforça o modo de fazer da própria crítica. A leitura interna da obra é um

modo de identificar e compreender os horizontes imanentes, os aspectos que situam o crítico e

o  leitor  no  fenômeno.  Essa  premissa  vale  também para  a  leitura  dos  entornos  histórico-

culturais,  pois  o  processo  de  construção  do que  é  a  crítica  passa  por  práticas  e  disputas

internas e externas às obras. 

A constituição  de  um horizonte  de  expectativa  diante  do  disco  não  se  efetua  de

maneira positiva no texto de Tárik de Souza, sendo uma experiência estética frustrante para o

jornalista. Isso valida a historicidade da experiência estética e as possibilidades de leituras

diversas  com  leitores  distintos  (JAUSS,  2002),  o  que  é  importante  para  a  relação  entre

produção e recepção estética. O argumento crítico publicado na Veja (SP), além de demonstrar

desprazer, finda a carreira de Tom Zé com a frase: “(…) ou como sintetiza a definitiva ‘Tô’:

‘Atrás da vida pra poder morrer/ Eu tô me despedindo pra poder voltar.’” (VEJA, 1976). De

fato, após ser relido,  Estudando o Samba fez Tom Zé voltar ao cenário musical  mainstream

nos anos 90, devido às novas experiências com a obra e as novas leituras efetuadas.

No jornal  O Globo (RJ),  outro meio de comunicação tradicional  e de abrangência

nacional,  o  desgosto  e  desprazer  estético  é  ainda  mais  notório.  Com  o  título  de  “E se

estudasse mais?”44,  o crítico  Sérgio Cabral,  em 25 de fevereiro de 1976, começa o texto

citando os títulos das músicas do disco, conforme a práxis do fazer crítico instrutivo. Faz uma

44 Crítica  do  jornal  O  Globo.  Disponível  em:  <http://acervo.oglobo.globo.com/busca/?
tipoConteudo=pagina&pagina=2&ordenacaoData=dataAscendente&allwords=Estudando+o+Samba-+Tom+Z
%C3%A9&anyword=&noword=&exactword=>. Acesso em: abril 2017.
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abordagem do samba enquanto um gênero gregário, tendo sua história ligada ao carnaval,

estando no canto do povo e na dança. Cita o samba de breque e compositores renomados do

subgênero como Moreira da Silva, para dizer que

Tom Zé não  é  exatamente  um sambista,  mas  decidiu fazer  um disco  de  samba.
Vejam a contradição: de um lado, o seu desencanto com a ausência do sucesso (na
contracapa, Elton Medeiros, seu parceiro, diz que Tom Zé deseja abandonar o lado
de pesquisa do seu trabalho caso o Lp não circule, isto é, não venda); do outro a
pesquisa propriamente dita.
Não é um risco? Sucesso e pesquisa não estão acostumados a andar juntos: uma das
primeiras  lições  de  comunicação  é  a  que  ensina  que  o  consumidor  prefere  os
produtos ligados aos seus hábitos. (O GLOBO, 1976)

Sérgio Cabral é considerado um dos maiores jornalistas do país, principalmente dentro

do jornalismo cultural. Além de ser compositor, escritor e pesquisador, ele atuou durante anos

como crítico musical redigindo textos para os meios de comunicação ligados aos setores mais

tradicionalistas da cultura e política brasileiras – como o jornal O Globo. Evidentemente que

nessas  circunstâncias,  o  argumento  crítico  ao  Estudando  o  Samba perpassa  por  uma

subjetivação política (seja ela qual for) e por uma valoração estética ligada a uma erudição.

Vale ressaltar que nesta dissertação, o conceito de política tem a ver com as práticas estéticas

e  as  “ocupações”  dos  sujeitos  dentro  da  comunidade  da  crítica  especializada.  No  texto

publicado no jornal O Globo (1976), o crítico tem a sua “ocupação” como autoridade, sendo

legitimada pela própria comunidade e pela sociedade, justamente, devido o know-how descrito

anteriormente. 

Diante isso, se torna importante saber que a crítica ao Estudando o Samba no ano de

1976, teve  como  parâmetro  o  juízo  de  gosto  e  de  valor.  As  camadas  mais  internas  e  a

avaliação artística com parâmetros explícitos e consistentes via contextos de emergência, com

o  intuito  de  investigar  como  o  disco  suscitou  esse  ou  aquele  sentimento,  foram  pouco

abordados na época. O que se pode constatar é uma leitura mais reducionista, como exemplo,

a base da crítica escrita por Cabral encontra-se no valor de mercado do álbum de Tom Zé,

compondo parte da moral e do consenso estético-político da época. Nesse período, o mercado

de discos se estagnou no Brasil, por isso a preocupação da comunidade com as questões de

ordem mercadológica aparece mais evidente. 

O estético do disco é posto diante do censor do que é “bom ou ruim”, o que está dentro

ou fora da ordem policial de um regime baseado no mercado de discos e na vendagem da

obra. Para o jornalista de O Globo (1976), “(…) sucesso e pesquisa não estão acostumados a

andar juntos: uma das primeiras lições de comunicação é a que ensina que o consumidor

prefere os produtos ligados aos seus hábitos”. Observa-se a ratificação do gosto pelo hábito,
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que  parte  tanto  da  subjetivação  política  do  crítico,  quanto  de  sua  ação  prática  como

mantenedor da ordem estético-política e da música popular ligada à venda, ao consumo e à

circulação massificada dos produtos. Nesse caso,  o policialesco aparece fortemente e está

entrelaçado com o horizonte de expectativa social da década, defendendo a ideia de que o

público  gosta  de  consumir  produtos  que  condizem  com  seus  gostos.  Ou  seja,  é  preciso

“respeitar” o horizonte de expectativa do público para que a obra possa alcançar um patamar

de  sucesso.  Assim,  o  jornal  O  Globo se  configura  na  categoria  do  consenso  policial,

ratificando o censor estético do regime estabelecido, onde é preciso vender discos e agradar

ao público para ter respaldo no cenário musical.

Com base no processo de retroalimentação da comunidade,  pode-se afirmar  que o

horizonte  de  expectativa  do  público  também  sofre  influência  das  práticas  estéticas  e

comunicacionais dos críticos. Para além, esse horizonte se modifica continuamente com as

diversas leituras efetuadas,  ao longo de diferentes períodos, por leitores especialistas ou não

especialistas. A partir disso, se percebe que o gosto pelo hábito compõe e também pode limitar

a  experiência  estética  com o  disco,  e  por  isso,  a  crítica  redigida  no  jornal  O Globo se

configura como reducionista e dominante, mercadológica e consensual. No trecho abaixo, isso

fica mais perceptível, ao citar Milton Nascimento e João Bosco como pesquisadores e bons

“vendedores” de disco. O “problema” não estaria na pesquisa em si, mas em “ser bom ou mau

‘vendedor' de discos”. 

Isso, porém, não é um desestímulo para os pesquisadores e muito menos para as
gravadoras. Hoje, a Odeon está colhendo os frutos do estímulo que deu a Milton
Nascimento, um vendedor de discos, atualmente, maior que quase todos os cantores
e compositores popularescos. O primeiro Lp de João Bosco não vendeu quase nada,
ao passo que o segundo já está perto dos 50 mil exemplares vendidos. (O GLOBO,
1976)

Atuando  conforme  o  regime  estético  da  época,  a  preocupação  do  crítico  está

relacionada com o funcionamento do mercado de discos, a tiragem, vendagem e alcance de

público.

O disco Estudando o Samba é um produto musical gravado na Continental, uma das

principais gravadoras do período. Além disso, Tom Zé se preocupou com a vendagem, tal

como  pode  ser  constatado  no  depoimento  de  Elton  Medeiros  na  contracapa  do  álbum.

Entretanto,  não obteve sucesso de crítica,  e não foi possível constar se obteve sucesso de

vendas, o que se pode sustentar é que a obra se distancia do padrão musical aceitável e da

ordem vigente nos anos 70. 

Quanto às gravadoras, Marcos Napolitano (2002) indica que, no mercado de bens
simbólicos, vale muito a imagem de legitimidade que determinado produto empresta
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a  seu  fabricante.  Assim,  se  as  gravadoras  estavam  interessadas  no  lucro,  havia
também o cuidado em apresentar um produto com certo perfil “refinado” que desse
à  empresa  fonográfica  relativo  status  dentro  de  um  nicho  de  consumo  mais
“sofisticado”,  apesar  da baixa  vendagem.  Tal  argumento  é  utilizado em diversos
outros  mercados  culturais  para  explicar  a  manutenção  de  determinados  produtos
com elevado grau de sofisticação simbólica e vinculado a um consumo limitado,
porém,  específico  e  realizado  por  setores  da  sociedade  formadores  de  opinião.
(VARGAS, 2014, p.32)

Nesse sentido, a gravadora Continental deu aval a Tom Zé para experienciar novas

formas estéticas e experimentar novas sonoridades através de uma pesquisa contínua que o

artista  denominou  de  estudo.  Para  o  presidente  da  gravadora  na  época,  Alberto  Jackson

Byington Neto, a boa situação financeira permitia abrir espaço para artistas mais sofisticados

e difíceis (VARGAS, 2014). Todavia, essa proposta do estudo do samba não parece ter sido

aceita ou compreendida devido a uma leitura de primeiro efeito nos anos 70, que se limitou a

comparar  a  estética  do  Estudando  o  Samba  com  os  chavões  e  padrões  de  samba  mais

tradicionais.  O  argumento  crítico  no  jornal  O  Globo (1976),  por  exemplo,  demonstra  o

incômodo e descontentamento estético, até mesmo, com o modo como o violão foi gravado e

tocado no disco.

O que importa saber em relação a Tom Zé é o seguinte: as suas experiências foram
bem  sucedidas?  Tenho  minhas  dúvidas.  O  acompanhamento  do  violão,  quase
sempre,  está exageradamente simplificado,  um paradoxo para quem se ocupa de,
entre outras coisas, dar aula de violão. Nas letras, há também um certo exagero nas
brincadeiras com as palavras. Além do mais, a não ser em “Ui (Você inventa)”, não
são letras sensacionais. (O GLOBO, 1976)

Aqui importa saber que o violão não é a base sonora principal do disco, tal  como

acontece num samba tradicional. Na proposta estética do álbum, a base harmônica e melódica

está nos ostinatos, na viola elétrica e no cavaquinho “esticado”. Isto é facilmente verificado

após diversas releituras da obra, e depois de se ter acesso aos comentários e as análises dos

especialistas em música redigidas na década de 90 e anos 2000. Assim sendo, entendemos que

para interpretar a obra se faz necessário perceber tais nuances. Realizar uma pesquisa prévia

sobre os modos de fazer do artista, sobre os modos de produção e concepção do disco, isso

evita os reducionismos estéticos e amplia a percepção. Por essa perspectiva, nos dias de hoje,

através  das  releituras  da  obra,  é  possível  afirmar  que o disco  de  1976 não propõe letras

sensacionais,  não  busca  uma  poética  deleitante,  como  se  costuma  ver  nos  sambas  mais

tradicionais. Os sons das palavras funcionam como ritmos que dialogam com as estruturas

sonoras e experimentos musicais do disco.

No ano de 1976, o comentário do jornal O Globo reduziu o disco ao valor de mercado,

deixando  num  segundo  plano  tanto  os  aspectos  estéticos  e  imanentes  à  obra,  quanto  o
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contexto de surgimento. A partir disso, se entende frases catedráticas como essa que finaliza o

argumento: “um disco de pesquisas só é bem sucedido quando apresenta pelo menos uma

obra-prima. E não é caso de ‘Estudando o Samba’, infelizmente.  Mas o samba e Tom Zé

merecem um novo disco”.  Como será  observado mais  à  frente  neste  capítulo,  o  disco  é

colocado  como  uma  das  obras-primas  dos  anos  7045.  Isso  se  deve  às  releituras  e  à

configuração de um novo regime estético estabelecido cerca de 40 anos depois do lançamento

do álbum.

Certamente,  o  circuito  da  música  popular  que  mais  se  estruturou  foi  aquele
vinculado  às  peças  de  sucesso  massificado,  embasado  numa  das  principais
características da época: o crescimento, a profissionalização e a forte penetração das
gravadoras  no  âmbito  da  produção  e  divulgação  da  canção  (ORTIZ,  1991;
MORELLI,  2009;  PAIANO,  1994;  DIAS,  2000;  VICENTE,  2002),  chegando  ao
ponto  de  alterar  vários  critérios  de  valoração  da  música  popular.  Se antes  esses
critérios  se  vinculavam  fortemente,  por  exemplo,  às  respostas  do  público  nos
festivais  da TV Record (TATIT,  2005, p.  121-122),  a intensificação das relações
entre  emissoras  de  TV e  rádio  e  gravadoras  alteraram  o  eixo  do  mercado.  Tal
mudança  tem  a  ver  também  com  alterações  nas  grades  de  programação  das
emissoras de TV, com a ascensão da TV Globo e com ações dos governos militares
para arrefecer o ímpeto das esquerdas que, desde os festivais, utilizavam a produção
artística na luta política. (VARGAS, 2014, p.12)

Diante dessa configuração estético-política da década de 70 torna mais compreensível

a  atitude  policialesca  da  crítica  musical,  principalmente,  nos  jornais  dominantes  e  de

abrangência nacional. O objetivo era manter o ordenamento do regime da década, a partir de

uma  perspectiva  mercadológica.  A “ocupação”  de  crítico  configurava  e  reconfigurava  a

partilha do sensível dentro da comunidade, o que se efetua dentro de uma dinâmica entre a

subjetivação  política  do  crítico  e  a  circulação  social  da  experiência  estética.  O  mercado

fonográfico restringia a valoração da música e seus produtos, o fim dos grandes festivais da

MPB e a supremacia da TV Globo, se alinharam com o ordenamento estético na época. Isso

acabou  contribuindo  que  artistas  mais  experimentais  caíssem num ostracismo midiático.  

Apesar disso, esse aspecto é apenas mais um elemento que pode justificar a negação

ao disco de Tom Zé. Na realidade, entende-se que no âmbito da estética, novas leituras da

obra foram necessárias para que assim ela pudesse ser melhor percebida no meio musical e na

comunidade crítica. Tendo em vista que quando se interpreta o regime estético nos anos 90 e

2000, ainda existe uma relação mercadológica forte, a subjetivação política dos críticos e sua

atuação oscila entre o consenso e o dissenso. Entretanto, o que se modifica é a circulação dos

argumentos e comentários críticos, já que nessas décadas o surgimento da internet possibilitou

um compartilhamento mais democrático do sensível e os debates em torno das sensibilidades

45 Em críticas redigidas após o ano de lançamento. Isso poderá ser visto quando analisadas.

                                                                                                                       86



com os produtos musicais. Daí se entende que a mudança da recepção estética com o disco

Estudando o Samba, se deu mediante uma distância entre o horizonte de expectativa preexiste

e a aparição de uma(s) nova(s) leitura(s) da obra por intermédio de experiências já conhecidas

e de novas experiências.  Isso localiza historicamente as reações do público e os juízos da

crítica.

3.2 Tom Zé: USA of Brazil 

Como  observado,  durante  a  década  de  1970,  o  mercado  de  discos  estagna  e  as

gravadoras  passam  a  optar  por  artistas  que  vendessem  e  gerassem  lucros.  Na  época  a

Continental46, sofrendo com a concorrência estrangeira, teve que manter alguns artistas mais

“sofisticados”.  Geralmente,  aqueles  que  agradassem  ao  público  mais  “instruído”,  artistas

consagrados perante  a  crítica,  nicho universitário  e  cult.  Quando não teve que apelar  aos

“vendedores” de disco,  artistas popularmente conhecidos,  cujo sucesso massificado gerava

renda. Comumente, os artistas que tocavam nas rádios e apareciam na TV.

A Continental  teve  que bancar  a luta por artistas que trouxessem algum tipo de
apelo,  seja nas vendas, seja em termos de valor simbólico agregado à companhia,
tentando construir uma imagem não apenas vinculada aos artistas populares,  mas
também ligada a determinado “bom gosto” musical. (VARGAS, 2014, p.37).

Isso é mencionado, pois essa situação mercadológica mais desacelerada justifica, em

parte, os quase de 17 anos de ostracismo de Tom Zé. Após o lançamento de  Estudando o

Samba,  em 1976, o artista  ainda lançou o disco  Correio da estação do Brás (1978) pela

Continental,  sendo o último lançado pela  gravadora.  Somente  em 1984,  o músico baiano

produziu um novo trabalho, o Nave Maria, pela RGE. Não se pode afirmar que essas obras

não obtiveram sucesso de vendas e público, mas sem dúvida, se nota que dentro do regime

estético da época elas se configuraram diferentes da proposta musical legitimada e para o

mercado de discos no período. 

Tom Zé cada vez mais trabalhava com possibilidades  estéticas,  musicais  e sonoras

divergentes desse regime estético setentista, cada vez mais adentrava num isolamento dentro

da música brasileira. Chegou, inclusive, a cogitar trabalhar como frentista de posto, vivendo

de dar aulas de violão e de pequenos shows na cidade de São Paulo. Quando, em 1986, a

história mudou o destino fadado ao fracasso e insucesso musical do baiano de Irará. Foi num

sebo na cidade de São Paulo que o produtor e músico escocês, naturalizado norte-americano,

David Byrne comprou alguns discos de samba, dentre eles o Estudando o Samba. A capa

46 Gravadora e divulgadora de Tom Zé nos anos 70. 
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enigmática lhe chamou atenção, mas o que o fez retornar ao Brasil, no final dos anos 80 à

procura do compositor Tom Zé, foi a sonoridade e inventividade estética do álbum. 

A partir  de  um  encontro  marcado  com  Tom  Zé,  intermediado  por  um  jornalista

brasileiro,  a  carreira  do  artista  baiano  ganhou  novas  perspectivas.  O  músico  lançou  a

coletânea  The Best of Tom Zé  (1990) e o disco  The Hips of Tradition (1992), ambos pela

gravadora Luaka Bop/ Warner Music (EUA), selo gerenciado por David Byrne. O álbum de

complicação, lançado em 1990, tem 15 faixas divididas em 9 músicas do Estudando o Samba

(1976), 5 músicas do Todos os Olhos (1973) e 1 música do Nave Maria (1984). O disco de

1992, produzido por Arto Lindsay, reúne músicas de novas e antigas parcerias de Tom Zé com

compositores  brasileiros  e  estadunidenses.  As turnês  internacionais  (Estados  Unidos  –

Europa) e a aclamação da crítica estrangeira fizeram Tom Zé renascer para o Brasil. Um novo

horizonte  se  configurou  com as  turnês  nacionais,  o  público  encantado  e  crítica  nacional

eufórica. 

A análise  dos  comentários  críticos  fruto  de  uma releitura  confirma  a mudança  de

horizonte  estético  do  Estudando  o  Samba. O  olhar  de  um  especialista  estrangeiro  foi

necessário para que a crítica musical do Brasil pudesse reler a obra através de uma distância

estética entre horizonte de expectativa inicial e novas experiências. Por esse ângulo, já não

basta apenas sentir os primeiros efeitos, mas sim recobrar a historicidade do disco por meio

dos comentários não contemporâneos a ele. Em uma perspectiva de segunda leitura, como

uma interpretação dos códigos internos e entorno sociocultural da obra, se busca entender o

desenvolvimento histórico e relacional da experiência estética com o Estudando o Samba. O

que ajuda a detectar, a priori, os juízos de valor e torna possível uma terceira leitura do disco,

onde o efeito e a recepção são ampliados a partir do ato de perceber a obra esteticamente.

Desta forma, é notada a configuração de um regime estético das artes que se diverge da época

de lançamento do disco, corroborando para uma atuação distinta por parte da crítica musical.

Nos anos 90 e 2000, a crítica musical especializada mantém sua ordem didática e

formalista (uso de formas estilísticas específicas), mas também policialesca no que se refere à

filtragem das temáticas. O sucesso e aval estrangeiro dado a Tom Zé reforça essa concepção,

visto que o retorno do músico ao seleto grupo de artistas ovacionados pela crítica se associa a

esse filtro que delimita a pauta da matéria em virtude de um reconhecimento prévio advindo

dos  críticos  estrangeiros  e  especialistas  brasileiros.  E,  ao  mesmo  tempo,  essa  crítica

especializada  contemporânea  se  configura  política,  devido  às  rupturas  estéticas

proporcionadas pela internet com a ampliação dos debates, o que gera tensionamentos quanto
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à autoridade do crítico musical. Existe uma democratização da partilha do sensível através das

possibilidades  discursivas  acerca  da  obra,  dando visibilidade  a  opiniões  diversas  e  maior

acessibilidade  a  elas.  Cabe  ressaltar  que  nesse  novo  regime  estético,  a  crítica  musical

especializada  se  retroalimenta  dos  anseios,  desejos,  gostos  e  experiências  dos  atores  que

compõem a comunidade. 

A ampliação dos debates está comumente tensionada pela crítica do cotidiano (redes

sociais digitais, blogs, vlogs, sites e canais no YouTube que abordam temáticas relacionadas à

música), o que denota um consenso policial contemporâneo e um dissenso político com o

modo  de  fazer  crítico  das  décadas  anteriores.  Para  além disso,  a  subjetivação  dos  atores

sociais e as rupturas quanto aos modos de fazer e formas estilísticas dos seus comentários

podem se expressar tanto no leitor contemporâneo à obra, quanto no leitor contemporâneo.

Neste último, isso se efetua diante de uma distância estética, enquanto que no primeiro se

associa a um horizonte de expectativa contemporâneo à obra, que pôde ser ou não atendido no

momento de sua aparição. A depender do contexto de emergência da obra e do tipo de leitor, o

dissenso político e o consenso policial serão acionados. 

Diante disso,  como se configurava o regime estético nos anos 90 e 2000? Após a

Tropicália, surgiram diversos movimentos artísticos culturais que marcaram a década de 1990.

O hibridismo sonoro e as experimentações musicais se faziam presentes e mais conformadas

com  o  horizonte  de  expectativa  do  público  e  críticos  nessas  décadas.  Por  exemplo,  o

movimento  manguebeat em Pernambuco, o  axé music na Bahia (iniciado nos anos 80, mas

consolidado  nos  anos  90)  e  a  ascensão  dos  grupos  de  pagode  Raça  Negra,  Kantiguele,

Karametade, SPC, etc. Além da nova safra de duplas sertanejas com uma sonoridade híbrida

de  música  romântica,  sertanejo  raiz  e  country  music como Zezé  di  Camargo & Luciano,

Chitãozinho & Xororó (desde década de 70, atingindo sucesso nacional nos anos 90), Gian &

Giovani, João Paulo & Daniel e outros. As misturas de samba com rap, rock com rap nas

sonoridades de bandas como Planet Hemp, ou mesmo, dos ritmos jamaicanos com Ska como

o som da Tribo de Jah, o samba-reggae da Bahia com grande sucesso nos anos 90. Destaque

também  para  Marisa  Monte,  Zélia  Duncan  e  Cássia  Eller  experimentando  a  MPB  com

diversos outros ritmos brasileiros e estrangeiros. 

Nos anos 2000 essa leva de artistas se manteve no cenário, e artistas como Lenine se

afirmaram durante  essa  década,  com músicas  que mesclam MPB, rock alternativo,  blues,

samba, manguebeat e frevo. Para além, destaca-se o tecnobrega, o arrocha, o forró eletrônico,

o sertanejo universitário, o calypso, o carimbó, o afrobeat e outros. Esse cenário abriu espaço
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para  artistas  como  Anita,  Gaby  Amarantos,  Jaloo  (sci-fi brega),  Felipe  Cordeiro,  Daniel

Peixoto,  Marília  Mendonça,  Wesley  Safadão,  Criolo,  Johnny  Hooker,  Pablo  Vittar,  Céu,

Tulipa Ruiz, Ruble, Luan Santana, Pablo, Baiana System e outras sonoridades brasileiras e

universalistas que passam a compor uma nova ordem estética para as produções musicais e

criam novas lógicas e disputas sensíveis.

Não se sabe ao certo se esse cenário musical contemporâneo abriu mais espaço para

Tom Zé.  O que se  especula  é  que  a  necessidade  do  cult e  o  aval  estrangeiro  contribuiu

bastante para esse novo olhar sobre o disco e renascimento do artista  para o Brasil.  Com

matérias e críticas de recepção estética positiva nos principais meios de comunicação dos

Estados Unidos, Tom Zé passa a ser para a crítica musical brasileira, “o genial que jamais

desistiu” (FOLHA, 2006). Como se sabe, as evidências do sucesso do Estudando o Samba e

demais obras de Tom Zé não se restringiram ao Brasil. No exterior pode ser constatado no

jornal  americano  The  New  York  Times,  cujos  títulos  reverenciam  o  trabalho  do  baiano:

“Weaving a Counterpoint  of  Ideas”;  “Music Boxs Sets”;  “Pop and Jazz in Review”;  “A

Brazilian Master of Gender Mixes”, entre outros.  Além das revistas  Rolling Stones  e  Spin:

“Studies of Tom Zé: Explaning things so I can confused you” e “The best of Tom Zé”. Apenas

para ilustrar  a repercussão internacional  após a redescoberta  do músico baiano por David

Byrne, nos anos 90.

Figura 2 – Prints críticas musicais internacionais

A repercussão não se deu somente nos Estados Unidos, mas também na Europa. Nos

jornais Le Monde (França), El país (Espanha),  The Time  (Inglaterra), Wire (Inglaterra),  os

títulos evidenciam o aval estrangeiro para com a obra do artista: “Musiques Tom Zé au New

Morning Le papillon de Bahia”; “Tom Zé, bricoleur fou des sons du Nordeste”; “Brasileño

Tom Zé presenta en Montreux su música reivindicativa”; “Studies of Tom Zé”; “Wire – Studies
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of Tom Zé”. A partir disso, é importante ressaltar que as categorias de ordem policialesca e

política dentro da crítica musical especializada se alinham com um regime estético específico

e  variável.  Os  contextos  de  emergência  dos  argumentos  críticos  e  obras  artísticas,  dos

produtos musicais e midiáticos conformam, em parte, esse regime. 

Neste trabalho, identifica-se ao menos três regimes estéticos: dos anos 70, anos 90 e

anos 2000. Esses dois últimos se assemelhem muito mais quando comparados à década de 70.

As  semelhanças  se  dão,  particularmente,  no  que  se  refere  ao  dissenso  político  diante  da

autoridade  do  crítico,  gerado  pelos  tensionamentos  e  debates  mais  amplos  dentro  da

comunidade. Existe a promoção de uma esfera argumentativa crítica que se retroalimenta e se

comunica, efetuando uma partilha do sensível mais democrática e menos policialesca. Ainda

que,  no âmbito da crítica  especializada,  exista  a  ordem de polícia  diante  das escolhas  de

temáticas,  filtragem de informações,  ordenamento  do regime estético,  censor  estético (por

vezes questionado), o que vem constituir o modo de fazer da crítica como práxis canônica. 

Figura 3 – Prints críticas musicais internacionais

Esta dissertação não visa mapear  as  críticas  internacionais  redigidas  sobre o disco

Estudando o Samba. Entretanto, como forma de exemplificação, foi destacado alguns desses

títulos na imprensa estrangeira para compreender o comportamento da crítica brasileira após a

redescoberta de Tom Zé. A partir disso, a investigação da crítica brasileira demonstra uma

diversidade e quantidade bastante expressiva. A título de exemplo, no caderno de cultura do

Estadão (Estado de São Paulo) há cerca de 73 ocorrências em matérias e comentários críticos

sobre o Estudando o Samba ou mencionando Tom Zé, desde 1991 até 2016. No acervo digital

do jornal O Globo, dos anos 90 até os dias atuais, pode ser encontrado cerca de 195 páginas

digitalizadas fazendo referência ao disco ou ao artista, bem como nas revistas  Veja, Época,

Carta Maior pode ser notada a grande recorrência de críticas sobre Tom Zé e sua discografia. 
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Como não será possível mapear toda essa infinidade de críticas, já que esse não é o

objetivo desta pesquisa, não havendo espaço ou tempo suficientes, foram aqui analisadas as

cinco  (5)  críticas  encontradas  sobre  o  disco  no  ano  de  1976,  ressaltando  que  foram

encontradas  apenas  essas.  Além  da  seleção  de  cinco  (5)  críticas  musicais  da  imprensa

dominante e de abrangência nacional, duas (2) redigidas nos anos 90 e três (3) nos anos 2000:

O Globo  (1991 e 1993),  Revista Istoé (1999),  Estadão (2001),  Folha de São Paulo (2006),

Revista Carta Capital (2016); uma (1) crítica publicada na Tribuna da Imprensa (1993), do

Rio de Janeiro, de abrangência local. Essas foram complementadas por (1) crítica publicada

na  imprensa  emergente  ou  alternativa,  representada  pelo  acervo  digital  Collectors  Room

(2016). Assim, perfazendo um total de doze (12) críticas musicais especializadas. Essa seleção

teve como intuito abarcar, ainda que parcialmente, os principais comentários críticos sobre o

disco Estudando o Samba, e o que eles tem em comum.

Com uma distância estética de 15 anos em relação à crítica regida em 1976, o jornal O

Globo exalta  Tom  Zé,  sua  carreira  e  sucesso  internacionais.  O  título  “Naufrago  da

Tropicália”47 faz referência ao The Best of Tom Zé, lançado em novembro de 1990 nos EUA e

em janeiro de 1991 no Brasil, esse álbum é uma compilação de músicas do artista, sendo a

grande maioria do Estudando o Samba (1976). No argumento crítico, o jornalista de O Globo

destaca o décimo lugar ocupado pelo álbum na Billboard, as turnês internacionais e sucesso

de crítica no exterior. O texto é uma mescla do formato entrevista (três perguntas dirigidas à

Tom Zé) com o formato de crítica musical, estando ali presentes comentários e opiniões de

valoração estética (opinião pessoal e juízo de gosto), em especial, ao se referir ao LP de 1976.

Além de propor contextualizar a obra do artista no tempo e espaço de sua emergência, ao

retomar os aspectos e acontecimentos históricos do insulamento midiático ao renascimento. O

parâmetro de análise busca separar as camadas da obra e seu entorno, fazendo referência à

impossibilidade de consumo em 1976 e ao horizonte de expectativa social  que não foram

“atingidos” na época. 

Não diferente disso, em 1993, no mesmo jornal, a crítica  “Inventividade construída

com cacos”48, de Mauro Ferreira, mantém o padrão didático, policialesco e condizente com a

nova ordem e regime estético na década,  algo também observado no argumento de 1991.

Atentando-se à valorização estética e musical das obras do artista ao dizer que “o compositor

47 Crítica  do  jornal  O  Globo.  Disponível  em  <https://acervo.oglobo.globo.com/busca/?busca=Tom+Z
%C3%A9+Estudando+o+Samba>. Acesso em: abril 2017. 

48 Crítica do O Globo. Disponível em: <http://acervo.oglobo.globo.com/busca/?busca=Inventividade+constru
%C3%Adda+com+cacos>. Acesso em: abril 2017.
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baiano põe mesmo palavras  e sons a serviço de suas invenções rítmicas  e melódicas”,  se

observa uma releitura da obra que se consolidou com o olhar de especialistas estrangeiros

(David  Byrne,  Arto  Linsday,  Joacquim  Koellreutter)  e  brasileiros  (Luiz  Tatit,  Arthur

Nestrovski, Júlio Medaglia) nos anos 90. 

O jornalista Mauro Ferreira, seguindo o  script de uma crítica musical especializada,

refere-se à trajetória de Tom Zé e tece elogios ao “show é agradável” do disco The Hips of

Tradition, lançado em 1993 nos EUA e Brasil, cujo espetáculo marca o retorno de Tom Zé aos

palcos cariocas após 24 anos. Destaca a inventividade do artista, o qual a “(…) ânsia de criar

o leva a alterar andamento e harmonia de um clássico como ‘Taí’ (…)”, gravado e marcado na

voz de Carmem Miranda. Nesse caso, a ordem policialesca em torno da música brasileira fica

evidente,  pois  desmontar  um clássico ainda incomoda.  Para o crítico,  Tom Zé deveria  se

manter mais atrelado aos ritmos nordestinos, onde ele se destaca e no show obteve mais êxito.

Aos 55 anos, ele permanece com a inquietação de seu começo tropicalista. Sua ânsia
de criar o leva a alterar andamento e harmonia de um clássico como “Taí”, jóia de
Joubert  de Carvalho gravada por Carmen Miranda. Isso é salutar, mas nem sempre o
resultado final compensa a inventividade – caso de “Taí”. Tom Zé sai-se melhor nos
números que em fica evidente a essência nordestina de sua obra.  (…) Tom Zé é
especialmente  brilhante  quando  procura  reestruturar  o  samba  (ele  já  lançou  um
antológico LP intitulado “Estudando o Samba”, em 1975). O compositor reinventa o
gênero em números como “Dói” e “Menina, amanhã de manhã”. Ele busca  nova
linguagem para o gênero sem soar chato – o eterno perigo de quem nunca abra mão
da inventividade. (O GLOBO, 1993)

Aqui, é possível notar algo bastante interessante,  pois o disco  Estudando o Samba

desmonta o gênero musical entendido como sinônimo de brasilidade, propondo justamente o

que  causou  incomodo  no  crítico  com  a  “desmontagem”  do  clássico  “Taí”.  Todavia,  o

argumento crítico de  O Globo (1993) coloca como “brilhante” a inventividade do disco ao

reestruturar o samba. Isso se deve ao aval estrangeiro e a releitura dos códigos da obra por

parte dos especialistas e da comunidade crítica, testificando a necessidade de uma distância

estética para interpretar – compreender – perceber uma obra não contemporânea.

Disso se observa uma ordem de polícia na música brasileira, cujos padrões estéticos e

convenções musicais devem ser respeitados. Porém, se vê também uma ordem política ao se

reler e repensar a obra em si ou a partir dos argumentos críticos em torno dela. Como Jacques

Rancière comumente chama atenção, ambas as ordens convivem e se retroalimentam. Por

isso, se em 1976 a restruturação do samba soou discrepante com o regime estético vigente, em

1993 não se pode dizer o mesmo. Ao retomar a historicidade da experiência com o disco é que

pode emergir novos horizontes estéticos que permitem novas leituras, elas podem ou não estar
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em consonância com o regimento estético da música brasileira, podem ou não estar em acordo

com o regime da época.

Nesse sentido, no mesmo ano, o jornal de abrangência local Tribuna de Imprensa (RJ),

demonstra  o  horizonte  estético  onde  Estudando  o  Samba se  encontra  na  época.  Em

“Brasileiros redescobrem Tom Zé”49, o crítico Silvio Essinger traça a trajetória artística desde

1968 até então. O texto afirma que a opção pelo experimentalismo teria sido empecilho para o

sucesso, e que o renascimento de Tom Zé para o Brasil, se deu com o sucesso internacional

nos palcos suíços, londrinos e nova-iorquinos e pela influência de David Byrne na carreira do

músico baiano.  Destaca  a  chegada do novo show de Tom Zé,  depois  de anos,  ao espaço

Jazzmania, localizado no Rio de Janeiro, como forma de reafirmar a consagração do artista. O

disco The Hips of Tradition (1993) e a coletânea The Best of Tom Zé (1991) são novamente

citados, bem como o Estudando o Samba, considerado um divisor de águas na redescoberta

do músico. Tanto as críticas redigidas no jornal  O Globo quanto na Tribuna da Imprensa,

demonstram o modo de fazer da crítica musical dominante e didática, pois os argumentos

críticos  se  restringem  à  descrição,  e  por  vezes,  sugerem  uma  análise  mais  imanente  e

contextual da obra. 

A configuração  do horizonte  estético  de  Estudando  o  Samba como um marco  na

carreira do artista e a “empolgação” da crítica brasileira com as apresentações do artista no

MoMa (Nova Iorque) e no Elizabeth Hall  (Londres),  ou mesmo, as referências às críticas

estrangeiras no jornal inglês Times ou no americano New York Newsday, ajudam a compor o

regime estético das artes na década de 90. Não diferente disso, a revista Istoé, no ano de 1999,

celebra em  “O tom de Tom Zé”50, de Alessandra Nalio, a inclusão de  The Best of Tom Zé

(1991) na lista dos 150 discos essenciais da década, eleitos pela revista  Rolling Stones, no

início de 1999. Como crítica da imprensa dominante e tradicional, as formas e modos de fazer

são os  mesmos das  críticas  anteriormente  citadas.  O argumento  crítico  parece  alinhado e

condizente com o regime estético dos anos 90, elaborando uma descrição da história de vida e

artística desde Irará a Nova Iorque – do ostracismo ao cânone. O objetivo central do texto é

convencer e educar o público quanto à excepcionalidade de Tom Zé e a qualidade de sua

discografia. 

49 Crítica  do  Tribuna  da  Imprensa.  Disponível  em:  <http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?
bib=154083_05&pesq=Brasileiros%20redescobrem%20Tom%20Z%C3%A9>. Acesso em: abril 2017.

50 Crítica  da  Istoé.  Disponível  em:  <https://www.terra.com.br/istoegente/16/reportagens/rep_tomze.htm>.
Acesso em: abril 2017.
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No  início  da  década  posterior,  os  comentários  críticos  demonstram  a  maior

consolidação  de  uma  carreira  artística  outrora  fadada  ao  isolamento.  Como  pode  ser

verificado em “Tom Zé, o irrequieto parceiro do futuro”51, publicada no Estadão, em 29 de

maio de 2001. A matéria dá ênfase ao  Prêmio Multicultural 2001 Estadão Cultura, o qual

Tom Zé estava concorrendo. Além se utilizar dos modos corriqueiros da crítica musical nos

anos 90, delineia a trajetória desde a participação como ator e cantor no espetáculo Arena

Canta Bahia  (dirigido por Augusto Boal)  aos festivais de música popular da TV Record à

Tropicália.  O  crítico  faz  um  relato  sobre  a  redescoberta  por  David  Byrne,  o  sucesso

internacional e o renascimento para o universo musical. De forma coesa, aborda a formação

musical sólida e os mestres que influenciaram o músico baiano: Ernest Widmer, Joacquim

Koellreuter (estrutura musical e composição), Yulo Brandão (estudo de contraponto), Piero

Bastianelli e Walter Smetak (estudo de violoncelo), Mary Oliveira (harmonia), Lindembergue

Cardoso (instrumentação), Sérgio Magnani (orquestração). Isso é feito como uma explicação

didática ao leitor quanto à influência da música erudita e do experimentalismo na composição

de Tom Zé, visando “educar” o público e demonstrar o horizonte de expectativa interno do

produto criticado. 

Ao contrário  dos  comentários  críticos  dos  anos 70  e  dos  anos 90,  fica  aqui  mais

evidente  uma preocupação  de ordem política,  ao tensionar  os  modos de fazer  da própria

crítica didática. Ao detectar e reaver não somente a historicidade da experiência com o disco

de 1976, a partir de relatos e fatos históricos, identifica os elementos e os modos de fazer de

Tom Zé como forma de decodificação dos aspectos imanentes do Estudando o Samba. Talvez,

dentro  dessa  refiguração  do  sensível,  o  disco  que  em  1976  foi  renegado,  nos  anos  90

considerado um marco de redescoberta do músico baiano, passa a ser nos anos 2000 uma

obra-prima que demarca uma trajetória musical. Não somente isso, ela remarca Tom Zé no

know-how da crítica especializada brasileira. Para o jornalista do Estadão:

Como costuma acontecer, a crítica brasileira, colonizada e subserviente, “descobriu”
o gênio do compositor. Afinal, se angaria respeito por quem fala inglês, só pode ser
bom. O fato  é  que  não é apenas  bom. É ótimo,  um artista  de imenso talento e
integridade, fiel a seus amplos propósitos estéticos e obediente ao espírito irrequieto,
empreendedor, desbravador de fronteiras formais. Não fez marketing, não vestiu a
capa da modernidade-jovem-a-qualquer preço, não lançou moda nem quis estar nela.
(…) Recuperou  o lugar de honra que não havia deixado de merecer,  incorporou
prestígio popular ao que a crítica já lhe dedicava e conquistou público jovem que o
transformou em ídolo. No palco, Tom Zé, aos 64 anos,  é moderno e jovem. Sua
inteligência  verbal  o  transforma  num  falante  de  surpresa  constante  –  pela
verbalização  peculiar,  de  frases  bem  construídas,  pelas  associações  de  idéias

51 Crítica do jornal Estadão. Disponível em: <http://cultura.estadao.com.br/noticias/musica,tom-ze-o-irrequieto-
parceiro-do-futuro,20010529p5609>. Acesso em: abril 2017.
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originalíssimas, pela vitalidade interrogadora. Num cenário intelectual em que tantos
bons artistas, em nome da popularidade, em busca dela, acomodam-se em fórmulas
fáceis  e  simplificadoras,  Tom  Zé  é  o  exemplo  de  que  a  criação  articulada,
intelectualmente elaborada e a todo instante inovadora pode, sim, existir e marcar-se
em evolução constante. (ESTADÃO, 2001)

Não interessa a esta dissertação adentrar nesses meandros quanto à crítica musical

brasileira  conformada  como  colonizada  ou  subserviente  a  valoração  estética  e  avaliação

artística advinda do exterior. Já que para a perspectiva deste trabalho, esse fato apenas é algo

que compõe um regime estético das artes, mas não é ele determinante ou categorizante para a

configuração ou refiguração dos modos de fazer da crítica musical. As questões perpassam

pelas  ordens  cultural,  econômica,  cenário  político-social,  cenas  musicais  dominante  e

emergente,  mercado de discos, subjetivação política, gosto pelo hábito, práticas estéticas e

outros fatores. 

Aqui o efeito  estético de um produto cultural  decorre de um fator acontecimental,

possibilitando  à  distribuição  do  sensível,  como  uma  historicidade  que  é  reivindicada  e

experienciada mais democraticamente dentro da comunidade. Percebendo esses limiares que

os regimes estéticos das artes convocam, torna compreensível o cenário intelectual, artístico e

musical  de  uma época.  A valoração  estética  de  Estudando  o  Samba,  ou  mesmo  o  valor

agregado à Tom Zé e sua discografia, podem ser entendidos como acontecimentos no espaço-

tempo que foi necessário para a efetuação das diversas leituras e releituras da obra. Jauss

(2002) convoca a distância estética e os horizontes de expectativa social para explicar essa

relação  controversa  entre  leitores  e  escritores  –  transpondo  tais  conceituações  para  esta

pesquisa: a relação entre críticos, músicos e público.

Em matéria publicada no jornal Folha de São Paulo, datada de 18 de abril de 2006, no

caderno  Folha Ilustrada,  fica  evidente a efetuação dessa distância  estética e horizonte de

expectativa social com o disco Estudando o Samba, quando comparado ao ano de lançamento

1976 e a contemporaneidade. Nesse sentido, embora o argumento crítico consensual com o

regime estético dos anos 2000, ele pode ser categorizado como dissenso de ordem política

quando comparado com os comentários críticos redigidos sobre o disco no ano de 1976. Ou

seja,  é  factível  inscrever  o argumento da  Folha como uma ruptura com a ordem estético

argumentativa  anterior.  Tendo  como  base  uma  subjetivação  política,  que  é  fruto  de  uma

distância estética com a obra, o que direciona e reconfigura a partilha do sensível a partir de

uma releitura do álbum. 
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No texto de Carlos Calado, intitulado  “Estudando o Samba”52,  o disco é colocado

entre as obras-primas dos anos 70. Isso chama em causa uma ordem política, pois nesse caso

ocorre uma rearticulação do sensível, quando redefine o álbum dentro de uma ordem estética

reconhecida como obra-prima. Entretanto, é importante perceber que existe uma ordem de

polícia, visto que o argumento crítico de 2006 se encontra dentro de um regime estético, onde

o horizonte de expectativa em torno do  Estudando o Samba e o ordenamento musical  da

década  se  articulam  e  se  figuram  em  sintonia.  Há,  portanto,  uma  articulação  de  ordem

policialesca quando o disco ao ser relido e revisitado, passa a ser entendido como obra-prima

e tem as suas materialidades e possibilidades sensíveis reconhecidas pelo aval estrangeiro,

pelo olhar dos especialistas e pelo regime estético dos anos 2000. 

Só o fato de ter sido a garrafa atirada ao mar que salvou Tom Zé de duas décadas de
ostracismo já faria de “Estudando o Samba” um grande acontecimento.  Mas seu
mérito  é  bem maior:  ouvido hoje,  este  álbum do inquieto compositor  baiano  se
afirma entre as obras-primas da música brasileira nos anos 70. (…). Incomodado
pelo alto grau de diluição que atingia o samba, naquele momento, Tom Zé decidiu
desconstruí-lo, nas 12 faixas de “Estudando o Samba”. (…). Ironicamente, quando
encontrara enfim a essência de sua obra, Tom Zé se viu na iminência de interromper
a  carreira  musical.  No  texto  de  apresentação  de  “Estudando  o  Samba”,  Elton
Medeiros já revelava que o parceiro “teria que abandonar o lado de pesquisa de seu
trabalho”, caso este disco também fracassasse nas vendas. Para nossa sorte, o genial
Tom Zé jamais desistiu. (FOLHA, 2006)

Trinta  anos depois de seu lançamento,  Estudando o Samba  se configura perante a

crítica musical brasileira como uma obra-prima dos anos 70. Essa “garrafa à deriva”, que soou

estranha  e  dissonante  no  ano  1976,  teve  seu  esqueleto  harmônico,  rítmico  e  intervenção

orquestral  mais  bem-sucedidos  no  ano  de  2006.  O  horizonte  de  expectativa  diante  da

produção de Tom Zé parece decodificado pela crítica musical nos anos 2000. O comentário

crítico de Carlos Calado não é diferente do habitual, principalmente, quanto ao modo de fazer

da crítica especializada (didática e formalista), utilizando as mesmas referências que tinham

os críticos dos anos 70: elementos sonoros e musicais, capa do disco, ficha técnica, letras das

músicas e a declaração de Elton Medeiros na contracapa, etc. Todavia, o argumento crítico se

diferencia  dos  argumentos  contemporâneos  à  obra,  já  que  o  horizonte  de  expectativa  é

reconhecido e compreendido pelo crítico. 

O  comentário  de  Calado  propõe  uma  leitura  mais  apurada  da  obra,  devido  o

conhecimento prévio do contexto histórico-social da obra e trajetória árdua do artista. Além

disso, o aval da crítica internacional, a avaliação positiva e know-how conquistados na Europa

e Estados Unidos sob o suporte do produtor musical David Byrne atuam na consolidação de

52 Crítica  da  Folha  de  SP.  Disponível  em:  <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq1804200607.htm>.
Acesso em: abril 2017.
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um horizonte de expectativa reconhecido, o que compõe uma leitura mais situada histórico

artisticamente por parte do crítico. Esse conjunto de acontecimentos atrelado a uma ampliada

percepção estética do Estudando o Samba, podem ser entendidos com uma segunda leitura do

disco,  cuja  interpretação  dos  códigos  internos  (aspectos  materiais,  elementos  musicais  e

sonoros) e dos códigos externos (contexto histórico e entorno sociocultural), pode gerar uma

decodificação mais coesa da obra, o que contribui para que ocorra essa mudança de horizonte

estético. 

Se  a  desilusão  com  o  Estudando  o  Samba  acumulou  quase  duas  décadas  de

ostracismo, de 1976 até por volta de 1990, a recepção estética com a obra se maturou com

isso. O que beneficiou o artista quase relegado a trabalhar num posto de gasolina, localizado

na  cidade  de  Irará-Bahia.  Em  1986,  quando  David  Byrne  veio  ao  Rio  de  Janeiro,  para

promover seu filme Histórias Reais no Fest-Rio, retornou aos Estados Unidos com uma leva

de discos de samba. Três anos depois, em 1989, desembarcou em São Paulo para se encontrar

o compositor de Estudando o Samba. Tom Zé começou a renascer e a imprensa brasileira se

alvoraçou com o repentino interesse do produtor musical norte-americano. No mesmo ano, a

TV Globo, exibiu uma entrevista53 de Tom Zé concedida ao repórter Maurício Kubrusly, a

matéria queria saber como e porque surgiu o interesse de Byrne pelo artista baiano. 

Seguindo  a  euforia  desse  acontecimento,  no  acervo  digital  Collectors  Rooms foi

encontrada uma crítica datada de agosto de 1989, publicada no site em 2016. Com o título

“Discoteca Básica Bizz #049: Tom Zé – Estudando o Samba (1976)”54, o texto é atribuído a

Ayrton Mugnaini Jr (jornalista, compositor e pesquisador de música popular). A escolha dessa

publicação visa demonstrar que já em 1989 a imprensa brasileira, por meio do aval de um

especialista  estrangeiro,  começa  a  voltar  os  olhos  para  o  Estudando  o  Samba com uma

distância estética. Ao propor reler a obra, o argumento do jornalista se mostra divergente das

opiniões até então veiculadas na imprensa no final dos anos 80.

O Brasil é a casa onde os santos menos fazem milagres, uma estranha espécie de
instituto  de  pesos  e  medidas  em  que  a  cultura  brasileira  é  “brega”  e  qualquer
rebotalho estrangeiro é cultuado incondicionalmente. O que menos se macaqueia de
fora é a ausência de preconceitos musicais, sendo um belo exemplo disso o nosso
amigo David “Talking Heads” Byrne, sempre atento aos sons de todo o planeta e que
não conteve a sua admiração ao conhecer o trabalho de Tom Zé (uma espécie de seu
equivalente  brasileiro,  pois,  não  tão  mal  comparando  assim,  ele  poderia  ser
considerado um “David Byrne que não deu certo”, que nunca teve o apoio de uma

53 Entrevista  Tom  Zé  para  Maurício  Kubrusly.  Disponível  em:  <https://www.youtube.com/watch?
v=9uFvYj3CDZA>. Acesso em: abril 2017.

54 Crítica  do  site  Collectors  Room.  Disponível  em:  <http://www.collectorsroom.com.br/2016/06/discoteca-
basica-bizz-049-tom-ze.html>. Acesso em: abril 2017.
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grande gravadora), mais precisamente a partir deste LP. (…). Tom Zé nunca sofreu a
compulsão de se curvar perante os modismos ou pendurar melancia no pescoço para
aparecer. Além disso, ele sempre gravou por selos menos fortes que as gravadoras
multinacionais (Rozenblit, RGE, Continental, exceto um obscuro primeiro compacto
e algumas faixas inéditas pela RCA, em 1965), conseguindo fazer apenas sete LPs
durante dezesseis anos, quase todos grandes raridades. E este Estudando o Samba é
o menos comercial deles. (…) O próprio Tom Zé iria relembrar posteriormente que,
na época, Heraldo do Monte não conteve uma expressão de espanto semelhante à
feita  por  David  Byrne,  doze  anos  depois,  ao  conhecer  a  originalidade  de  seu
trabalho. Pois bem, quem se dispuser a estudar o samba tem que obrigatoriamente
consultar  este  LP,  no  qual  Tom Zé  defendeu  brilhantemente  a  sua  tese  sobre  a
versatilidade,  a energia e a eternidade do gênero.  (COLLECTORS ROOM, 2016
apud REVISTA BIZZ, 1989)

O Collectors Room é um site de música que reúne uma série de críticas musicais. O

comentário crítico  aqui mencionado foi originalmente publicado na  Revista Bizz,  meio de

comunicação  impresso  especializado  em  música.  Portanto,  se  configura  dentro  de  uma

categoria emergente e/ou alternativa quanto ao dominante. A revista era veiculada para um

nicho  cult  e direcionada  para um público restrito que se interessava mais atentamente por

música. Com o interesse de David Byrne por Tom Zé, a imprensa brasileira passou a ter novos

olhos para o artista e seu disco, mas isso aconteceu de maneira progressiva. A publicação na

Revista Bizz se configura como um dissenso de ordem política,  tendo em conta o regime

estético e ordenamento da crítica cultural no final dos anos 80. 

A  maturação  da  recepção  estética  de  Estudando  o  Samba foi  gradativa  e

acontecimental. Nos anos 90 e início dos anos 2000 parece se delinear mais precisamente, e

atualmente ainda se estende em opiniões e comentários diferidos dentro da comunidade, o que

possibilita que a partilha do sensível com o álbum não se esgote. A obra está sempre sendo

reinventada a partir da conformação de horizontes estéticos e de expectativa social que não se

exaurem na experiência, mas sim se retroalimentam nela e com ela. Prova disso é que mesmo

com  as  reconfigurações  e  refigurações  de  regimes  estéticos  em  diferentes  períodos,  o

Estudando o Samba é relido continuamente no espaço-tempo em que é experienciado.

Se torna plausível essa afirmação, considerando que “Outro tom”55 parece se delinear

no horizonte estético de Estudando o Samba (1976). O argumento crítico publicado em 18 de

fevereiro 2016, na revista  Carta Capital, celebra 40 anos do lançamento do álbum. Para o

jornalista Alberto Villas, “o baiano Tom Zé, que era o avesso do avesso do avesso de uma

estrela, conquistou o mundo”, e “depois de estudar o samba, estudou o pagode, a bossa-nova e

a  tropicália.  Na verdade,  fez  pós-graduação  e  mestrado,  esse  doutor  em Música  Popular

Brasileira. (…)”. O texto de Carta Capital (2016) se alinha com a crítica didática, canônica e

55 Crítica da revista Carta Capital. Disponível em: <http://www.cartacapital.com.br/cultura/outro-tom>. Acesso
em: abril 2017.
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formalista, possuindo elementos comuns com as demais aqui analisadas (trajetória artística,

história de vida, ostracismo e sucesso, ficha técnica, letras de música, capa do disco, músicas,

etc).  Mantendo  o  ordenamento  estético  dos  anos  2000,  diz  que  “Tom  Zé  continuou

experimentando. No disco Estudando o Samba, de 1976, dá um banho de criatividade, com

músicas com nomes bem curtinhos: Mã, Toc, Tô, Ui!, Dói, Só, Se e Hein?”. 

Ao que parece,  a hipótese inicial  desta dissertação quanto à mudança de horizonte

estético com o disco de 1976 não é algo que gera mais dúvidas. Os tensionamentos entre as

ordens policial e política ao redor dos argumentos críticos analisados fundamentam a acepção

de regimes estéticos distintos. Eles são concebidos entre aquilo que é comum e partilhado no

sensível,  existem partes exclusivas  de cada período mencionado,  e elas atuam no comum

compartilhado  da  crítica  nos  anos  70,  90  e  2000.  Quando  observamos  as  “ocupações”

exercidas  dentro da comunidade,  podemos detectar  a atuação do crítico/especialista  ou do

artista/público.  Cada  uma  delas  denota  maneiras  de  fazer,  modos  de  pensamento  e

subjetivações  políticas  que  atuam  em  convergência  ou  divergência  com  as  ordens

preestabelecidas.  A  partilha  do  sensível  é  aqui  pensada  mediante  as  disputas,  valores,

tensionamentos  e  reflexões  em  torno  dos  discos  analisados.  Não  necessariamente,

pretendemos  explicá-la  em  totalidade,  mas,  democraticamente,  buscamos  propor  novas

maneiras  de  compreender,  interpretar  e  perceber  as  formas  sensíveis  no  espaço-tempo da

crítica musical brasileira. 

3.3 Estudando o pagode segregamulher na opereta social crítica de Tom Zé

O  disco  Estudando  o  Pagode (2005)  possui  um  caráter  individualizador,

principalmente, no que se refere a sua temática. Observar o horizonte de expectativa interno

para compreender a intenção do artista com a produção da obra e o horizonte de expectativa

social através dos comentários dos críticos – se torna primordial à pesquisa proposta, pois

nosso intuito é notar se os argumentos apenas reforçam o hegemônico (o lugar de fala de Tom

Zé) ou se são ampliadores dos horizontes (inclusive questionando-os). De antemão, verifica-

se que o termo segregamulher é uma possível rasura do discurso hegemônico em relação à

mulher  dentro  do  pagode.  O  termo  citado  faz  parte  do  subtítulo  do  disco:  “na  opereta

segregamulher e amor”. 

A intenção do artista de abordar a temática da segregação da mulher é evidenciada nas

letras das músicas, na capa do disco e outros. O estético-político poderá ser entendido pelo

modo como a figura da mulher é pretendida no disco. Sendo isso mais um elemento para a

recepção estética da obra que propõe um “estudo” do pagode – um gênero musical que é
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historicamente entendido como sexista, machista e misógino. Dessa maneira, o segregamulher

chamou atenção como elemento distintivo do álbum, ou como aquilo que Jacques Rancière

denomina  de  parte  exclusiva  dentro  de  um comum partilhado.  O  disco  faz  parte  de  um

momento da carreira de Tom Zé, no qual o músico já se encontra consolidado e compreendido

por grande parte da crítica musical e público. Então como pensar o estético-político, a partilha

do sensível e o regime estético dentro da comunidade? De que forma isso aparece? E quando

aparece? 

A noção de partilha do sensível seria justamente o compartilhamento de algo comum e

uma espécie de restrição desse comum em partes exclusivas, ou seja, é a relação mútua de

participação e separação. Desse modo, parece acontecer em relação à mulher dentro do gênero

musical pagode e do disco. No Estudando o Pagode,  existe uma busca de compartilhar um

sensível  e,  ao  mesmo  tempo,  separa  em partes  exclusivas  o  tipo  de  relação  e  modo  de

apresentação  da  mulher  dentro  desse  produto  musical.  Assim,  a partilha  do  sensível está

voltada para “(…) os atos estéticos como configurações da experiência, que ensejam novos

modos do sentir e induzem novas formas da subjetividade política (…)” (RANCIÈRE, 2005,

p.11).  Neste  sentido,  a  temática  do  segregamulher  é  uma  parte  exclusiva  da  obra  que

direciona, de alguma maneira, a experiência estética, configurando um sensível ou sensíveis

compartilháveis. 

No que  diz  respeito  ao  comum partilhado  não  se  pode  afirmar  que  Estudando  o

Pagode dê voz para as mulheres, e nem se pode dizer que a intenção do artista era essa ao

produzir  a  obra.  Entretanto,  torna  possível  falar  em uma proposta  estética  e  musical  que

tensiona, em certa medida, o estético-político ao propor refletir sobre a situação sociocultural

do pagode e da mulher. Até certo ponto, pode-se estabelecer uma ordem política assentada na

proposta de se produzir uma obra com essa temática da segregação da mulher e “estudo” do

pagode, mas policialesca quando se observa a visão masculinista da mesma. Tendo em conta

que uma questão atual e pertinente pode gerar debates importantes dentro da esfera crítico

argumentativa. O que fica exequível é que os comentários tecidos ao álbum serão primordiais

para análise proposta. 

O álbum Estudando o Pagode (2005) não é a primeira produção de Tom Zé que tem

uma abordagem social crítica. Discos como Todos os Olhos (1973), cuja capa representa um

olho que tudo vê, como uma crítica à ditadura civil militar brasileira, pode ser entendido como

um ato estético-político. Isso pode ser ratificado nos versos da canção que dá título ao álbum:

“de vez em quando todos os olhos se voltam pra mim, de lá de dentro da escuridão, esperando
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e querendo que eu seja um herói, mas eu sou inocente, eu sou inocente, eu sou inocente”. O

trecho é uma referência  aos presos políticos  do período ditatorial  de pouco mais de duas

décadas pelo qual o Brasil passou. É o caso também do disco Se o caso é chorar (1972), que

tem canções como “Senhor Cidadão”, uma crítica aos homens do poder representado pelos

militares. Essa canção é marcante para esse disco, sendo chamada por Nery (2013) de cantiga

repórter, devido ao seu tom de denúncia, ao indagar por exemplo, “com quantos quilos de

medo se faz uma tradição?”. O disco Imprensa cantada (2003) é uma clara ironia e crítica ao

modus operandi da imprensa e da mídia, a capa do disco é a representação de um jornal cujo

editor-chefe é Tom Zé e a diretora de redação é a sua esposa Neusa Martins. Músicas como

“Companheiro Bush”, “Requerimento à Censura”, “Língua brasileira” são desse disco. 

Ao comparar a discografia de Tom Zé com de outros artistas do mesmo período, se

observa que as obras dele estão sempre flertando com o irônico e o ácido, com o explícito e o

implícito, com o político e a crítica à utopia que impregnou a esquerda brasileira no final dos

anos 60, cujo regime estético contemplava produções musicais que se encontravam entre a

utopia política esquerdista e o combate à censura do período ditatorial. Nessa mesma época,

parece haver uma desarticulação das esquerdas, principalmente,  com a chegada de Emílio

Garrastazu Médici ao poder, instaurando os anos de chumbo (1969 até 1974) (QUEIROZ,

2018).  O chamado  “milagre  econômico”,  a  tortura  oficial  instalada  com ato  institucional

número  5  (AI-5),  o  sentimento  nacionalista  fortemente  difundido  com  a  Copa  de  1970,

fizeram  emergir  produções  musicais  atreladas  ao  sentimento  de  utopia  esquerdista  e  de

libertação  nacional.  Porém,  nos  anos  de  chumbo,  isso  passou  a  ser  substituído  por  um

pensamento mais niilista e de desesperança quanto ao Brasil, a política e a democracia (Idem,

2018). 

As composições musicais durante o governo Médici passaram a criticar a sociedade

“alienada” e “empolgada” com a economia em ascensão. A população estava aficionada com

o “novo” Brasil que nos holofotes era desenvolvimento e crescimento nacional – e nos porões

sangue, mortes e torturas. Um bom exemplo são as produções de Raul Seixas, como “Ouro de

tolo” (1973), de Belchior com “Rapaz latino americano” (1976) e “Como nossos pais” (1976).

Quanto a Tom Zé, “ele sempre esteve atento ao que o circundava” (QUEIROZ, 2018). De

fato, a afirmação de Vitor Queiroz (2018) parece plausível, pois o músico baiano, com um

olhar de pesquisador quase frustrado, encontrou na produção artística uma maneira coerente

de desenvolver sua “pesquisa”. O que aparece na sua discografia são múltiplos interesses e

temáticas  desde  o  “Curso  intensivo  de  boas  maneiras”,  do  seu  primeiro  álbum  Grande
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Liquidação (1968) ao Tribunal do Feicebuqui (2013); desde do Correio da Estação do Brás

(1978) ao disco mais recente com as Canções eróticas de ninar (2016). 

O disco Estudando o Pagode traz consigo não apenas um tema inserido em algum de

seus  códigos  internos  (capa,  título,  subtítulo,  letras  de  música  e  músicas),  mas  sim uma

temática  política  e  social  relevante,  que pode gerar  debates  importantes  dentro  da crítica

musical e sociedade. De acordo com Carlos Calado, crítico do jornal Folha de São Paulo, 

Trinta anos atrás, ele denunciou a crescente diluição do samba, num dos discos mais
inovadores daquela década. Agora, Tom Zé volta à carga em “Estudando o Pagode”,
seu novo CD. O alvo, na verdade, é o mesmo, mas o irreverente compositor baiano
soa mais engajado e ferino do que nunca. “Existem os que propagam o pagode como
ele está, o estilo cafona e a vulgaridade. Não sou um deles”, afirma, em um panfleto
que distribuiu à imprensa. “O gosto médio está podre”, dispara. (…) Mas o militante
Tom Zé não se limita à missão de dissecar e recriar a vertente degenerada do samba.
Subintitulado “Na Opereta Segrega Mulher e Amor”, o disco serve de veículo para
uma denúncia  inflamada,  mas bem humorada,  da  segregação  que  o homem tem
imposto à mulher. (…). (FOLHA, 2005)

O disco foi lançado no Brasil no dia 09 de agosto 2005 pela Trama Industries, e nos

Estados Unidos (EUA) no dia 20 de abril  de 2006 pela Luaka Bop/Warner Music.  Sendo

indicado ao Grammy Latino de Melhor Álbum Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa, o

que remete a um Tom Zé consagrado pela crítica musical e público. Após quase 17 anos de

isolamento, se torna relevante mencionar essa indicação. É também importante destacar que o

Estudando o Pagode, tanto no título como na concepção e diagramação da capa, faz uma clara

referência ao  Estudando o Samba  (1976). Os dois discos, junto com o  Estudando a Bossa

(2008), formam uma trilogia do artista. Ressalta-se que os dois últimos trazem como cerne o

estudo de um gênero musical. 

O  Estudando  o  Pagode,  para  além  de  propor  o  “estudo”  do  pagode,  traz  como

temática a segregação da mulher, da liberação sexual feminina e a opressão exercida pelos

homens. O que por si só faz da análise do disco mais densa e tensiva quando comparada com

a análise do Estudando o Samba, cuja perspectiva analítica se encontra no horizonte estético e

as possíveis releituras. Tendo em vista que foi esse disco que fez Tom Zé “morrer e renascer”

para a mídia, o interesse desta pesquisa está na mudança de horizonte estético dessa obra. A

partilha do sensível decorre de opiniões divergentes e diversas quando comparado os anos de

lançamento das obras e demais décadas. As interpretações e discursos gerados em torno das

obras revelaram essas ordens estéticas inseridas entre o político e policialesco, seja a partir do

estudo de um gênero musical, seja por uma temática relevante que incita debates e disputas

valorativas. 
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No caso do disco de 2005 não se vê uma mudança de horizonte estético,  devido à

consolidação  da  carreira  do  artista,  bem  como  ao  horizonte  de  expectativa  social  já

previamente  compreendido  pela  crítica  musical.  Por  conta  disso,  a  análise  tensiona  as

questões  discursivas  e  estético-políticas  dos  comentários  críticos  sobre  a  obra.  O próprio

músico ratifica a proposta crítico social do Estudando o Pagode ao dizer que: 

É, é uma coisa da cultura. É terrível. É bom até fazer logo uma observação: quando
nasce uma criança do sexo masculino é uma festa, é um herdeiro. Quando nasce uma
criança  do  sexo  feminino  é  uma  coisa  triste.  Até  nos  próprios  Estados  Unidos,
quando nasce o homem é o son, é o sol. É praticamente o som do sol (sun). Quando
nasce uma filha é uma daughter (fala cheio de escárnio). Aqui, na nossa cultura, toda
hora,  quando ainda  somos  crianças,  os  homens  são  separados  das  mulheres  por
certas  coisas bem claras,  bem definidas.  Na mesa da refeição,  o pai  sempre fala
coisas do tipo: “ah, homem não sei o quê lá”. E a moça sempre vai ficando pra trás
como se fosse mais um aborrecimento. Inclusive, é uma coisa curiosa, no interior
tem um tipo de jargão que fala assim: “puxa vida, fulano não enfrentou tal coisa!
Afrouxou abriu as pernas!” Então, a criança do sexo feminino cresce ouvindo dizer
que  abrir  as  pernas  é  uma  coisa  terrível.  Uma  falta  de  personalidade  e
principalmente  uma  falta  de  fibra.  E  um belo  dia  ela  descobre  que  para  ela  se
realizar  sexualmente  ela  tem  que  abrir  as  pernas!  “Que  coisa  horrorosa”,  ela
descobre. E assim por diante. Uma coisa que eu tenho enfrentado é que todo repórter
dos Estados Unidos me pergunta um pouco como se e eu estivesse falando de um
mundo bárbaro  completamente  fora  do  mundo civilizado.  Essa  coisa  de  tratar  a
mulher mal, de ter a mulher segregada. Para eles parece que eu estou falando de um
mundo bárbaro.  Ora,  quando estava  na  Europa agora,  eu  disse algumas vezes  à
imprensa: “isso naturalmente é um problema lá do terceiro mundo”. Eles disseram:
“não, aqui tudo é mais sofisticado, mas é tudo igual”. Então, é o caso de dizer: ou
nos Estados Unidos esse problema está tão resolvido, é o único paraíso sobre a terra
onde  a  mulher  é  tratada  com dignidade,  com respeito.  É  aceita  na  competição,
divide-se com ela as fatias das oportunidades do mercado. Os Estados Unidos são o
único eldorado no mundo. Ou lá está tão problemático que não se pode nem falar no
assunto (risos). (TOM ZÉ, 2006)

Para  tanto,  o  compositor  baiano  monta  uma  opereta  em 3  atos,  com 16  músicas

chamadas por ele de pagodenúncias ou pagoduetos. Logo, é uma questão central para o disco

o “segregamulher e amor” – aqui o foco será apenas na segregação da mulher. O álbum conta

com a participação das cantoras Zélia Duncan, Luciana Mello, Suzana Salles e Patrícia Marx,

além de  Édson Cordeiro  e  das  homenagens  prestadas  às  cantoras  Mônica  Salmaso,  Bete

Calligaris, Rebeca Matta, Adriana Maciel e Jussara Silveira. Além da produção musical de

Jair  Oliveira  e  produção-executiva  de  João  Marcelo  Bôscoli,  André  Szajman  e  Cláudio

Szajman. Essas informações técnicas serão importantes mais para frente quando será proposta

uma reflexão  acerca  do  estético-político  em torno  da  obra.  Por  agora,  frisa-se  que  esses

pagodenúncias tiveram o intuito de estudar e “salvar” o pagode enquanto um gênero musical,

que para Tom Zé está inserido em uma questão bem paradoxal, já que 

(…) é segregado enquanto estilo, enquanto música do povo. Os descamisados no
Brasil são segregados de qualquer maneira, não é? Que além de ser segregado por
isso,  ele  próprio  (o  pagode)  é  um detrator  da  mulher.  E  que  aí  fica  um caldo
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infusório bem interessante. Uma espécie de triângulo amoroso no qual todo mundo
trai todo mundo. (TOM ZÉ, 2006)

Dessa maneira, o comum partilhado e as partes exclusivas estão dentro de tempos e

espaços delimitados que fluem de algo para algo. É na relação ambiente/criatura que se pode

configurar  uma experiência  estética e política como um processo, cuja qualidade singular e

caráter individualizador da obra se encontram em esclarecer e concentrar os significados que

estão contidos de maneiras  dispersas ou não nela.  Isso poderá servir  de instruções para a

experiência, pois o significado estético é o próprio disco. Assim sendo, a produção musical

como prática estética tem a ver com a realização imediata da intenção de quem produz e de

quem percebe.  Para usar  um exemplo de John Dewey (2010, p.  187),  “um pintor  não se

aproxima  da  paisagem  com  a  mente  vazia,  mas  com  uma  bagagem  de  experiências

acumuladas desde longa data em capacidades e predileções, ou com uma comoção oriunda de

experiências mais recentes”. Isto serve tanto para entender o horizonte de expectativa interno

da obra e do artista que a produz, como para o horizonte de expectativa social sobre o disco

através daquilo que os críticos musicais disseram a respeito dele. Aqui parece ser um ponto

crucial  dessa  associação entre  estética  e  política,  pois  conforma um regime estético,  cuja

subjetividade política e percepção estética já não podem ser entendidas como irrelevantes.

Nesse caso, o “pagode segregamulher” pode ser entendido como um modo específico

de  pensamento  no  qual  o  “estudo”  do  pagode  decorre  de  uma  linha  de  montagem  e

remontagem das  estruturas  harmônicas,  rítmicas,  melódicas  e  das  letras  como  argumento

crítico social. O que pode gerar dissensos e consensos de ordem política ou policialesca sob a

temática dentro da comunidade da crítica musical especializada. No trecho abaixo, o crítico

musical  Ronaldo Evangelista,  reafirma o lugar  de fala  de Tom Zé.  A ordem de polícia  é

evidente,  uma  vez  que  para  o  crítico,  o  músico  pode  tomar  parte  de  um discurso  pelas

mulheres,  ainda  que  não seja  mulher.  Assim,  o jornalista  da  Folha de  São Paulo parece

afirmar ao reforçar o hegemônico. 

(…) Tomando como ponto de partida e inspiração o tema da segregação da mulher, a
força do feminino e o preconceito contra o pagode, o compositor vai além e mistura
religião, história,  filosofia,  Platão, Sócrates,  o preconceito,  o rock, a bossa nova,
“Roliúde”, Adoniran Barbosa, os méritos das estradas de ferro e o que mais surgir,
em um fluxo de consciência que derruba todas as barreiras da lógica tradicional,
inclusive musicalmente. Com instrumentos como guitarra, baixo elétrico, violão de
sete  cordas,  teclados  com  sons  de  folhas  de  fícus,  bateria,  pandeiro  e  vozes
masculinas e femininas, Tom Zé se permite criar, deixando tudo fluir e achando o
espaço, a hora e o lugar de cada coisa. Nada é estático e tudo é permitido.
Intelectual e pop, Tom Zé seduz o público com facilidade. A cada gesto, todos se
entregam, riem, admiram. É o ponto culminante de um momento em sua carreira em
que consegue encher um teatro, de um público que o entende e se diverte com seu
senso  de  humor,  que  o  considera  genial.  Isso,  depois  de  muitos  anos  sendo  o
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incompreendido, o esquecido, o “incomercial”. E, se o caminho da volta foi feito
pelos  gringos,  que  primeiro  lembraram da  sua  genialidade  e  o  resgataram,  é  no
Brasil que Tom Zé pode ser ele mesmo, que pode se apresentar e cantar para um
público que entende as suas referências e que fala a sua língua. Um público que não
o vê como algo exótico e estrangeiro, mas simplesmente mais um típico brasileiro
excêntrico.
Tom Zé aprecia (e cultiva) uma beleza mais bela, porque mais feia. É o belo errado,
sincero, humano, espontâneo, com senso de humor. Sua música é doce, ainda que
esquisita.  Sua  sensibilidade  é  feminina  e  as  mulheres  são  grande  parte  do  seu
público. E agora são grande parte de suas músicas, na sua opereta. Na música de
Tom Zé, não há espaço para diferenças, limites, definições. Ele desconstrói o que
conhece, recria novos conceitos e subverte tudo. No palco, fala de si e explica suas
inspirações.  O  personagem  se  mistura  com  o  autor.  O  público  compartilha  a
experiência da apresentação e se torna cúmplice. (…). (FOLHA, 2005)

A partir do argumento da Folha, a pretensão do artista é de reconfigurar as maneiras

de fazer e pensar o pagode através da composição de uma opereta social crítica a favor da

mulher.  Contudo,  o  lugar  de  fala  de Tom Zé como homem branco,  heterossexual,  artista

reconhecido e legitimado remete às disputas sensíveis e questionamentos  quanto ao quem

pode falar e tomar parte nesse discurso contra a segregação da mulher. Isto interessa a esta

dissertação, pois a partilha do sensível na relação com as mulheres e o disco pode muito bem

não ocorrer, devido ao “quem fala”, ao “quem pode falar”, “ao que pode tomar parte” e “ao

quem legitima” esse discurso. 

A intenção  do  artista  é  compreendida  através  de  depoimentos  como  o  que  segue

abaixo. Mas, ainda assim, essa distribuição do sensível perde força quando o olhar que se tem

sobre  a  temática  da  segregação  da  mulher  é  masculino  por  parte  de  quem  produz  e

policialesco por parte de quem tece juízo de valor sobre a obra. 

(…) o tema do disco é a segregação da mulher e a segregação do pagode (…). E eu
tentei  armar  isso  de  uma  maneira  que  conseguisse  interessar  as  pessoas.  Por
exemplo, eu armei um enredo como se fosse um pequeno teatro em que cada canção
vai respondendo a outra. A mulher como sendo duramente agredida, depois ela pisa
na cabeça do filho da mãe. E depois os dois tentam se encontrar. E o assunto fica em
aberto  quando  disco  acaba,  pois  eu  não  sei  tudo,  eu  só  estou  fazendo  o  CD
justamente porque eu não tenho a resposta (…). (TOM ZÉ, 2006)

Fica  evidente  que  as  maneiras  de  fazer  foram bastante  pensadas  pelo  artista  para

compor a sua opereta. Quanto à capa e ao encarte do disco, ambos feitos por Elifas Andreato,

existem aspectos bem interessantes. Por exemplo, o encarte é uma espécie de folhetim de

operetas, onde cada canção é uma “cena cantada” desse folhetim. Tom Zé transformou em

personagem  de  cada  pagodenúncia todas  aquelas  cantoras  convidadas.  Como  se  pode

confirmar  na  crítica  publicada  em  2005,  no  jornal  Folha  de  São  Paulo por  Ronaldo

Evangelista, a proposta do disco é ser uma opereta teatralizada e musical sobre segregação do

pagode e da mulher. 
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Classificado  como  uma  “opereta”  por  seu  autor,  o  novo  disco  de  Tom  Zé,
“Estudando  o  Pagode”,  já  nasceu  com  certa  inclinação  teatral.  No  texto  do
caprichado encarte do CD, inspirado em libretos de ópera, cada canção vem com sua
letra  acompanhada  de  especificações  sobre  personagens,  cenas  e  atos.  (…)
(FOLHA, 2005)
 

A capa com fundo branco traz ao centro a figura de uma mulher idealizada. Com uma

deusa grega, romana ou uma mulher ideal da sociedade judaico-cristã: branca, cabelos pretos

arramados com um coque, corpo com silhuetas envolventes, nua e de costas, com a cabeça e

rosto vistos lateralmente, ela segura um tecido de seda cor-de-rosa que cai aos seus pés. O

título  Estudando o Pagode, com a palavra pagode escrita em destaque numa tonalidade de

rosa, abaixo com fonte menor, surge o nome de Tom Zé. Mais abaixo se tem o subtítulo “na

opereta  segregamulher  e  amor”,  com  a  palavra  segregamulher  em  negrito.  E  como  se

estivesse mais em primeiro plano na diagramação da capa, destaca-se uma cerca de arame

farpado, que também aparece nos discos  Estudando o Samba (1976) e  Estudando a Bossa

(2008).  Seguindo a proposta  do  artista,  a  capa  parece  um cartaz  de  opereta,  folhetim ou

novela. 

Figura 4 – Capas dos discos de Tom Zé 

Nas  capas  dos  três  discos,  o  arame  farpado  diz  respeito  a  segregação  do  gênero

musical. Entretanto, no disco de 2005, algo chama atenção e gera questionamentos. No centro

da capa e cercada pelo arame aparece uma mulher idealizada, branca e dentro dos padrões

considerados belos. Essa “apresentação” da mulher não condiz com o biótipo da maioria das

mulheres brasileiras, mas sim com um padrão hegemônico do que seria a mulher ideal para as

sociedades judaico-cristã ou greco-romana. A questão da segregação da mulher está diante de

uma perspectiva  masculina,  a  partir  das  reflexões  de  um homem de meia  idade,  casado,

heteronormativo, branco e socioeconomicamente favorecido. Quando os comentários críticos

reforçam o lugar de fala de um disco masculinista, a partilha do sensível não se efetiva, de

maneira  a  dar  voz  às  mulheres,  pois  não  legitima  a  luta  delas.  Ao  suprimir  do  discurso
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aspectos importantes para a questão das mulheres na sociedade, como orientação sexual, raça,

classe social,  o feminino e o feminismo se está reafirmando lugares de fala hegemônicos.

Quanto a este ponto, Tom Zé já declarou que:

E, claro,  não podia fazer  um disco sobre o amor sem levar  em consideração  os
homossexuais e as lésbicas.  Esse universo está em Elaeu, que é interpretada por
Edson Cordeiro, que é um cantor assumidamente homossexual e que cantou esse
tema com muita dignidade. Depois tem Para lá do Pará onde eu canto como se fosse
uma mulher e faço também uma especulação sobre o mundo das lésbicas, aquela
coisa  de  querer  uma  intimidade  que  não  seja  de  jeito  nenhum  profanada  pela
estranheza que o homem significa para todas as mulheres,  lésbicas ou não.  E, à
medida que se aproxima o final, parece que tudo vai terminar em pizza, como se diz
no Brasil, ou seja, parece que tudo vai terminar em flores quando a personagem
feminina principal,  a  Teresa,  vendo que os  termos continuam mais  ou menos os
mesmos  do  início,  dá  um pontapé  na  barraca  e  novamente  faz  uma  tomada  de
consciência da situação da mulher. Tudo fica na mesma. (TOM ZÉ, 2005)

Diante desse depoimento, se pode dizer que ainda que a intenção tenha sido abordar

sobre homossexualidade ou sobre o universo das mulheres lésbicas, isso não se efetiva no

disco pelo simples ato de convidar Edson Cordeiro, homem gay assumido, ou Zélia Duncan,

mulher lésbica assumida, para cantar algumas músicas. Dar dignidade não é apenas ceder um

espaço para que eles  exerçam suas funções artísticas  ou outras.  A questão central  da luta

LGBTQ (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transsexuais, Transgêneros e Queer) está em

tensionar as estruturas hegemônicas, patriarcais e moralistas como forma de democratizar os

espaços possíveis a partir da “ocupação” e poder de fala dos considerados diferentes, e que

pouco lugar têm nas estruturas sociopolíticas brasileiras. Isto para Jacques Rancière é o que

consolida o democrático e a democracia. 

Sem querer colocar a obra num patamar de insignificância sociocultural, se entende

que o disco assume uma visão masculinista,  e que a partilha do sensível não acontece no

âmbito da política e da luta das mulheres lésbicas e não lésbicas, ao menos, quando se pensa

isso  através  das  conceituações  rancièrianas.  No  trecho  abaixo  pode  se  notar  a  visão

masculinista e intenção do artista: 

(…) então é um disco masculinista, porque eu acho que os homens precisam prestar
atenção  e começar  a  respeitar  as  mulheres,  senão se perder  definitivamente,  nós
vamos ficar nesse diabo desse planeta com quem? O encarte foi justamente como se
fosse um folhetim de opereta, o Elifas Andreato que é o autor da capa, né? Ele e eu
combinamos que cada canção era uma cena em que podia a pessoa ter uma imagem
de um teatro,  onde estaria  acontecendo  aquela  cena  cantada.  Eu transformei  em
personagem da opereta, em cada cena de cada música todas aquelas cantoras que
gravaram o ano passado e o ano retrasado músicas minhas. Zélia (Duncan) gravou o
“Tô”, Mônica Salmaso gravou “Menina amanhã de manhã”, Adriana Maciel gravou
“Só”, Jussara Silveira gravou “A volta de xanduzinha” e Bete Caligaris, que é uma
cantora do Rio de Janeiro, gravou um CD inteiro de músicas minhas. Então elas são
transformadas  com o nome ligeiramente deturpado,  por exemplo, Bete Caligaris,
ficou Bete Cala-os-males, Adriana Maciel ficou Adriana Bemciel, Mônica Salmaso
ficou Mônica Solmusa, Zélia Duncan ficou Zélia Bamba, é uma advogada. E Jussara
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Silveira ficou Jussara Saveira, que na Bahia saveiro é uma coisa muito usada pelos
pescadores. (TOM ZÉ, 2005)

Como a grande maioria das práticas estéticas, existe no discurso do disco aspectos

contraditórios,  ainda que a  mulher  segregada seja  “apresentada”  de maneira  idealizada.  É

interessante dizer que o termo segregamulher, da maneira como é grafado e escrito em negrito

denota um todo que possui um caráter individualizador e de relevância para a obra. Ao retirar

o grifo “segrega” de um significado que não mais passará a ter um lugar fixo (centro), ocorre

um “descentramento” do grifo “segrega”, notado quando na palavra grafada na capa, ele fica

adjunto ao grifo “mulher”. Denota-se, sobremaneira, uma outra grafia e estrutura, onde ser

mulher é parte imanente de se estar segregado socioculturalmente no pagode ou na sociedade.

E, por isso, ressurge: segregamulher. O conceito clássico de segregar como separar, distanciar

possui no disco um significado polissêmico, sem nunca se esgotar em sua totalidade,  pois

segregamulher é ainda constitutivo do ato de segregar, distanciar o outro de um dado centro,

além de ser aquilo que pela imanência se faz parte mulher e da mulher. 

A contradição  fica  evidente,  pois  o  termo  segregamulher  atua  como  uma  parte

exclusiva dentro de um comum partilhado, e ao mesmo tempo, não engloba todas as mulheres

e nem tudo aquilo que envolve as questões femininas. A mulher que está posta atrás do arame

farpado mais “apresenta” uma idealização de mulher, do que legitima uma pluralidade, ainda

que não se possa confirmar que a intenção do artista tenha sido demonstrar que a concepção

idealizada da mulher é segregadora ou aprisionadora. Ou mesmo, não se pode confirmar que a

intenção  do  artista  tenha  sido  essa  mesma  de  “apresentar”  a  mulher  que  é  segregada

socialmente, através dessa figura ou perfil idealizado sem mensurar as questões de cor, raça,

sexualidade e outras. 

Sendo assim,  existe  no  disco  um deslocamento  interessante,  uma intencionalidade

crítico argumentativa relevante. Entretanto, não é algo determinante para colocar o disco do

artista como representante da causa das mulheres, isso soaria anacrônico, ainda que Tom Zé

diga que o disco seja masculinista: “(…) o disco é sobre a degradação da situação da mulher

mas não é um manifesto nem é um disco feminista, mas sim um disco masculinista” (ZÉ,

2005). De fato, o disco não se pretende como feminino ou feminista, mas isso não refuta os

questionamentos sobre a obra e tensionamentos gerados pela temática.  A questão se torna

mais tensiva, quando a crítica musical especializada ratifica certas hegemonias, sem propor

reflexões acerca do estético-político e da partilha do sensível como forma de visibilidade para

as mulheres, sejam elas feministas ou não. 
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No trecho retirado de uma crítica traduzida do jornal francês  Le Monde,  publicada

pelo  site  UOL  Mídia  Global em  08  de  junho  de  2005,  isso  aparece  mais  evidente.  O

argumento crítico se baseia no tom irônico da obra, o que se confirma ao se escutar o álbum.

Todavia,  sequer  perpassa  pelos  questionamentos  de  legitimação  das  lutas  e  também  não

propõe tensionamentos. Apenas se ratifica o lugar de fala de um artista consagrado, a ordem

policialesca legitima uma voz e um discurso masculinista. Ainda que reivindique ao disco

uma denúncia ao machismo e a exploração da mulher, e fazer alusão a Vênus que aparece

cercada pelo arame na capa, isso não faz do argumento menos limitado. Ao contrário para a

partilha  do  sensível  e  para  as  práticas  estético-políticas  como  forma  de  visibilidade,  o

comentário crítico é bastante restritivo. 

“Estudando o pagode” é mais uma “pérola rara” do músico brasileiro Tom Zé. O
cantor denuncia a segregação da mulher em uma opereta irônica.
Felicidade! Tom Zé lança o seu novo álbum, intitulado “Estudando o Pagode na
Opereta  ‘Segrega  Mulher  e  Amor’”,  ou  seja:  este  cantor-compositor  que  é  um
verdadeiro vibrião do rock tradicional brasileiro,  destrincha aqui o “pagode”,  um
estilo de samba popular, nervoso e irônico, sob a forma de uma opereta imaginária,
na qual são abordados os temas da segregação da mulher e do amor. O menos que se
possa dizer é que é um programa que promete. (…). 
Mas  esta  nova  coleção  extraordinária  de  16  músicas  que  contam  uma  história
aparentemente desvinculada da realidade (o negro Maneco Tatit que maltrata Tereza
é,  por  sua vez,  maltratado  pelo seu professor  da universidade)  é  uma pérola  de
inteligência política.
Neste  álbum,  composto  para  duas  vozes  (masculina,  Tom Zé,  feminina,  Suzana
Salles) e mais erudito do que pode parecer  à primeira vista,  Tom Zé convida os
pseudo-desconstruidores de sons (Seu Jorge) a plantar batatas e a ver se ele está na
esquina.  A ironia  como  forma  de  se  opor  ao  machismo,  a  denúncia  crua  da
exploração da mulher, a complacência desta última frente à sua dor e, no final, a sua
força, são sentimentos que ele expressa com uma total liberdade. (…). 
Um excêntrico e um grande apreciador de trocadilhos, Tom Zé utiliza as formas
antigas dos coros de mulheres para desmontar os velhos lugarescomuns (“a mulher é
o mal”) e detoná-los em forma de música para dançar. 
“Estudando o Pagode” faz referência  a  “Estudando o Samba”,  um disco que ele
mesmo havia lançado durante os anos negros da ditadura militar (1976). Neste, na
ilustração  da  capa,  branca,  havia  uma  fileira  de  arame-farpado  preto.  No  novo
álbum, o arame-farpado continua ali, mas ele cerca uma Vênus que parece surgir do
século 19. (UOL MÍDIA GLOBAL, 2005)

No site  Portal Vermelho, em trecho que antecede a entrevista reproduzida do jornal

espanhol  El País, em 18 de junho de 2006, o  Estudando o Pagode  é colocado como uma

opereta contra a segregação racial e sexual, entretanto, essas marcas de raça não aparecem no

disco. 

Ele acaba de lançar o disco “Estudando o Pagode: Segrega Mulher e Amor”, uma
opereta  contra  a  segregação  racial  e  sexual.  Já  prepara  outro  que  servirá  para
comemorar em outubro seus inverossímeis 70 anos. E acaba de encerrar em Portugal
uma turnê europeia.
Magro como um caniço e gracioso como um menino, Tom Zé continua passeando
pelo mundo a bandeira do tropicalismo em sua vertente mais experimental, irônica e
irreverente, corrente da qual é o único membro e que o afastou do caminho da fama
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e  do  sucesso  de  seus  principais  companheiros  de  Tropicália,  Caetano  Veloso  e
Gilberto Gil.
O músico e compositor de Irará (Bahia) apresentou em Lisboa, no Porto e em Faro o
espetáculo  Tropicália  jacta  est,  em que  explica  “o  abismo  entre  o  período  pré-
Gutenberg e o pós-Gutenberg que nós mestiços da Bahia atravessamos”, e recupera
a  essência  brincalhona  de  suas  velhas  canções,  que  David  Byrne  compilou  de
maneira crucial em 1990, justamente quando Tom Zé estava prestes a se aposentar
da música diante do fracasso obtido para começar a trabalhar num posto de gasolina
de seu sobrinho.
O show ao vivo de Tom Zé, que na vida real está surdo como uma parede, é uma
lição de ritmo, filosofia,  história e poesia inspirada na máxima “antes morto que
apocalíptico”.
Em cena, ele fala mais que canta e até utiliza uma lousa para explicar melhor a arte
antilivresca  e  gozadora  do  sertão.  No final,  o  público  levanta-se  em bloco  para
aplaudi-lo. Certa noite, na Casa da Música do Porto, os jovens funcionários do teatro
não foram embora enquanto não tiraram sua foto com o artista. Ou seja, Tom Zé
cada  dia  se  parece  mais  com  Chano  Lobato.  Ou  talvez  a  Bahia  seja  a  Cádiz
brasileira. (PORTAL VERMELHO, 2006)

Observando as letras das músicas se pode notar a visão masculina quanto a segregação

da mulher e do amor, a liberdade sexual, a segregação do pagode e a crítica ao machismo.

Tudo isso aparece de alguma maneira nas letras das músicas. Por exemplo, o trecho da letra

de “Mulher Navio Negreiro” aborda a segregação da mulher ao dizer: “o macho pela vida se

valida  a  molestar  a  mulher,  se diverte.  Apavorada,  ela,  que se péla,  pouco pára de pé,  e

padece.” No refrão, novamente, isso aparece evidente: “por isso existe no mundo um escravo

chamado  mulher,  divino  luxo,  navio  negreiro.  Graal,  puro  cristal,  desespero.  Rosa-robô,

cachorrinho, tesouro, ninguém suspeita dor neste ideal. A dor ninguém suspeita imperial”. Em

momento algum, Tom Zé aborda questões de raça, cor ou etnia, o que se pode observar é a

segregação  da  mulher.  Quando  muito,  aborda  a  segregação  do  pagode  como  na  música

“Pagode-enredo dos tempos do medo”, que faz uma analogia entre cultura das elites e cultura

popular  massiva,  e  canta:  “doutor,  você  é  bom de  colarinho.  Mas  não  fez  a  bossa-nova

sozinho. (…) Doutor, este teu papo não cola: você vaiou a bossa-nova n´O Pato. A gente, além

de não ter escola, essa cultura de massa é um saco-de-gato”.

A “Canção de Noras” fala da possibilidade da mulher de se libertar da opressão dos

homens,  entoando os versos: “e quando decide escrever  o seu próprio roteiro,  quebrar as

correntes do secular cativeiro. (…) na hora em que Nora sai, bate à porta. Abre-se um vão. O

céu quase aborta.  A lei  que era morta.  Cai no porão”.  Os versos de “Vibração da Carne”

abordam a temática da segregação nos versos: “tortura que ela atura com fartura no viver

social. Então leve uma banana, também social.” E completa, “desde criança a mulher enfrenta

aquela  dissimulada  agressão:  eram descarados provérbios  maldosos,  e duros,  naquele tom

brincalhão. E na dureza do escárnio. Se o amor-próprio se parte…”. Novamente, aqui se pode
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confirmar que o disco não aborda a questão de raça como o Portal Vermelho (2006) postula.

Porém se pode notar, uma abordagem quanto a segregação do amor e liberdade sexual das

mulheres, denotando a pressão social que elas são submetidas quando o assunto é sexo. Isso

pode ser observado na letra de “Prazer Carnal”: 

Prazer carnal, querem te afastar do amor; Como sinal de chama e chuva, enxofre e
sal. Sacode a fera em fúria animal. É quase um vintém; Quando a faísca vem, só
depois a tempestade. Arrebenta o cais e arrebenta mais, pois o amor é a coisa mais
linda quando o vento traz. Até se no casamento da paixão, será desvairada, possessa
e meretriz. Uma louca varrida e sem juiz. 

No  trecho  do  El  País reproduzido  pelo  Portal  Vermelho (2006),  existe  uma

interpretação  discrepante  quanto  a  temática  do  disco,  além de  não  tensionar  as  questões

relacionadas às disputas sensíveis ao redor da segregação da mulher. O argumento não foi

consciente ou coerente quanto ao entorno sociocultural da obra, e nem de sua pré-produção. A

abordagem ratifica o lugar de fala de Tom Zé, mas, ao mesmo tempo, falha ao atribuir a obra

uma interpretação não condizente com a temática central. 

Quanto à pré-produção do álbum, se torna importante observar o modo com a obra foi

pensada, ela é considerada pelo compositor baiano como seu primeiro disco. Ao ser indagado

sobre isso em entrevista concedida ao site português Diário de Notícias, em 24 de junho de

2005, Tom Zé explica que: 

Tivemos  cuidados  muito  diferentes  dos  discos  anteriores.  Por  exemplo,  tive  um
grupo de consultores que acompanhou a feitura do disco eram dois jovens de 15
anos  na  ocasião,  o  Pedro  Luiz  Gonzaga  e  a  Fernanda  Dell'Uomo,  a  quem  eu
mostrava todas as canções,  mesmo quando ainda estava a planeá-las, porque não
queria que ficassem canções muito difíceis e queria que esses pagoduetos pudessem
ser cantados por qualquer rapaz tímido, que agora tinha pretexto para chamar uma
menina para dançar. (…) Mas eu não queria correr o risco de fazer elucubrações e
fazer coisas muito complicadas. Sempre sonhei fazer música o mais popular possível
e, na verdade, toda a vida me chamaram um autor um tanto sofisticado. Desta vez
acho que o disco ficou com algumas canções possíveis. É tocável.  (DIÁRIO DE
NOTÍCIAS, 2005)

Assim como no Estudando o Samba (1976), a construção das músicas se deu a partir

do uso dos ostinatos e de instrumentos “inventados”. Os arranjos musicais pensados como

uma linha de montagem, sendo construídos através de uma base rítmica, cuja variação se dá

pelos  “floreios”  melódicos  e  sonoridades  não  convencionais  para  o  gênero  que  está

“estudando”, fazendo isso como forma de pesquisa e investigação rítmica e harmônica. 

No disco se pode notar uso de instrumentos típicos e tradicionais do gênero musical

pagode,  principalmente,  no “pagode de raiz”.  Tais  como tantã,  repique de mão,  pandeiro,

cavaquinho,  bandolim,  banjo,  violão  e  violão  7  cordas.  Tom Zé toma como referência  o

pagode carioca e paulista quanto a escolha da célula rítmica para os pagodenúncias, sendo
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isso observado nas músicas: “Duas opiniões”, “Prazer Carnal”, “Mulher Navio Negreiro”, “A

volta do trem das onze”, “Pra lá do Pará”. A escolha desse referente “pagode de raiz” pode ter

sido  porque  ele  é  mais  entendido  como  uma  “variação  de  samba”,  exemplos  de  grupos

musicais dessa leva: Fundo de Quintal (RJ), Raça Negra (SP), Revelação (RJ), Exaltasamba

(SP).  Contudo,  também  se  fez  uso  de  instrumentos  como guitarras,  contrabaixo,  bateria,

teclados, programação/efeitos eletrônicos e percussão. O que já parece ser uma referência ao

pagode baiano (Gera Samba, Psirico, Gang do Samba, Companhia do Pagode, É o Tchan, etc)

e ao subgênero pagode romântico (segunda leva de cariocas e paulistas: Grupo Molejo (RJ),

Grupo Raça (RJ), Sorriso Maroto (RJ), Belo (SP), Os Travessos (SP), Jeito Moleque (SP),

Negritude Júnior (SP), Inimigos da HP (SP), Art Popular (SP), Pixote (SP)). Como exemplo

de uso desses  instrumentos,  programações  e  efeitos,  se  pode citar  as  músicas:  “Ave Dor

Maria”, “Proposta de Amor”, “Vibração da Carne”, “Elaeu”, “O Amor é um rock”, “Quero

Pensar”. 

Tom Zé declarou em entrevista à revista Carta Maior (2006) que 

(…) o pagode mete o dedo na cara e diz: “você é um pedaço de carne!” O primeiro
grande  sucesso  do  pagode  foi  aquela  música  que  as  moças  dançavam como se
fossem sentar sobre uma garrafa.  É um negócio do qual tenho até vergonha.  Eu
adoro pornografia, mas tenho vergonha de falar dessa música. 

A ideia  de  produzir  o  disco  se  deu  devido  aos  churrascos  de  fim  de  semana,

promovidos pelos vizinhos de Tom Zé, pessoas de classe média e média alta. Os discos de

Belo eram bastante frequentes nessas festas, de modo que o compositor pediu ao porteiro do

seu prédio um CD do artista paulista para escutar, após isso começou o processo de pesquisa e

pré-produção do Estudando o Pagode.

(…) Ali é a churrasqueira onde os ricos fazem festas. Todas festas só tocam pagode.
Isso  aqui  parece  de  certo  modo  com  uma  coisa  que  os  gregos  chamavam  de
hecatombe. Eles matavam cem bois para fazer uma oferenda a um dos seus deuses.
E de forma que,  quando começa a subir  o cheiro de carne  de boi,  o cheiro das
gorduras,  eu  sou o Apolo que  é homenageado (risos).  Sou homenageado  com o
cheiro  das  gorduras  que  vem acompanhado  pelo  pagode.  E  isso  me  tornou um
conhecedor de pagode. E ouvir me fez comparar, tirar conclusões e tal e tal. E foi o
que  me  fez  decidir  fazer  a  coisa  com o  pagode,  porque  eu  vi  que  tinha  muita
variedade. Um dia eu vi uma música parecida com o estilo de música minha. Aí eu
falei: “ah, então eles fazem todos os estilos, os produtores apoiam e tal. Bom, se é
assim eu posso fazer”.  Tanto que fiz muita coisa de bossa-nova pagodeada e tal.
(TOM ZÉ, 2006) 

Os arranjos elaborados, as melodias que remetem às bossas novas, sambas-canções e

canções de MPB, podem ser percebidos quando se observa atentamente músicas que parecem

remeter  a  Tom  Jobim  e  Vinícius  de  Moraes.  As  composições  “Prazer  Carnal”  e  “Duas

Opiniões” são exemplos disso, especialmente devido ao uso do piano na primeira. Fugindo
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das melodias  tonais  das  músicas  de pagode,  cuja  influência  do samba de roda  da Bahia,

propõe  uma  construção  musical  onde  se  mantém  um  refrão  como  elemento  principal,

permitindo ao cantor/interprete criar improvisos nas letras e sempre poder retornar ao refrão

ou frase principal da música. Isso faz com que essas músicas caiam no gosto popular não

somente  pela  repetição,  mas  também  pela  composição  cênica  entre  corpo,  coreografia  e

performance ao vivo do artista e do público.

Os  pagodenúncias se  atém  ao  uso  do  modalismo  musical56 e  sonoridades  não-

convencionais e mais inventivas. O que chama atenção nesse quesito é o uso de folha de fícus,

pente  de  cabelo,  garrafas,  apitos,  trombone  de  brinquedo,  diversos  instrumentos  infantis

glissados na música “Pagode-enredo dos tempos do medo”, o uso de assovios em “Pra lá do

Pará” e percussão corporal em “Mulher Navio Negreiro”. 

Vale  ressaltar  que,  muito  embora,  cantoras  como  Zélia  Duncan,  Suzana  Salles  e

Patricia Marx tenham cumprido a função de gravar alguns dos pagodenúncias, isso não faz

elas tomarem parte do discurso proposto no disco. Nem mesmo as homenagens prestadas à

Mônica  Salmaso,  na  música “Ave Dor Maria”,  como Mônica  Sol-Musa;  ou à  Rebeca  da

Matta, na música “Estúpido Rapaz”, como Rebeca do Mato denotam esse “tomar parte”. No

álbum de 2005, Tom Zé é quem toma parte daquilo que faz, do tempo e do espaço em que

essa atividade se exerce. O seu trabalho como compositor, músico e arranjador juntamente a

outros  homens  como  Jair  Oliveira,  o  violonista  Sérgio  Leone,  o  produtor  João  Marcelo

Boscôli têm suas “ocupações” legitimadas enquanto músicos, produtores e arranjadores. O

que  contribui  para  a  constituição  de  um  ou  vários  espaços  masculinistas  que  ratificam

hegemonias na música brasileira.  Desse modo, a mulher tem pouca visibilidade dentro do

espaço comum, pois esse “tomar parte” tem a ver com o lugar de fala, por quem fala e quem

fala. Isso tem a ver com quem governa e com quem é governado, com quem produz e pode

ocupar esse(s) espaço(s). A mulher se encontra na (de)limitação de uma estrutura masculina

dentro de um produto musical legitimado por eles. 

O  Estudando  o  Pagode pode  ser  visto  como  uma  tentativa,  mas  não  como  uma

efetuação da partilha do sensível entre mulheres, pagode e disco. Pode-se pensar em  uma

56 Modalismo musical é a música feita com o emprego dos modos. Esse tipo de música tem uma tonalidade e
uma escala definidas, mas se diferencia da música tonal por não empregar as relações funcionais dessa música.
Na  Idade  Média,  mesmo com o  surgimento  do  sistema  tonal,  a  música  modal  permaneceu,  sobretudo  em
manifestações populares e folclóricas, sendo utilizada também como “tempero” musical em composições tonais.
A partir  do  romantismo,  foi  retomado  o  interesse  pela  música  modal  na  música  de  concerto.  Diversos
compositores  desse  período,  como  Johannes  Brahms se  utilizaram  do  modalismo  em  suas  músicas.  Os
compositores impressionistas também se utilizaram da música modal em suas composições. Ainda na música de
concerto, a música modal desponta com grande importância também na obra de compositores nacionalistas como
Béla Bartok e Zoltán Kodály (Hungria); Guerra-Peixe, Radamés Gnattali e Villa-Lobos (Brasil). 
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experiência estética  e  política  como uma reflexão  sobre  um regime  de  pensamento  e  de

identificação através de um objeto estético específico. O que deve ficar claro é que a mulher

do “pagode segregamulher”, a mulher no pagode, a mulher na sociedade e dentro do meio

musical  ainda  se  encontra  num  espaço-sombra,  muito  embora,  com  movimentações  em

direções  opostas a isso.  É,  portanto,  axiomático que a  mulher  está inserida num contexto

sociocultural desfavorecido em relação aos homens. O disco é uma proposta reflexiva quanto

a essa situação feminina, mas não necessariamente, pode ser considerado transformador e/ou

revolucionário.  O  que  importa  saber  é  como  a  crítica  musical  especializada  brasileira

percebeu essa partilha entre mulheres,  pagode e disco. E entender como os críticos atuam

nesse espaço-comum, se eles legitimam o discurso do álbum ou se rompem com isso.  O

objetivo  é  observar  como  os  críticos  em  suas  “ocupações”  percebem  esteticamente  essa

opereta social-crítica proposta por Tom Zé e seus parceiros. 

3.4 Dois mil e cinco: caindo no pagode

O regime estético das artes é algo a ser considerado também quando se fala no pagode,

perceber o que define ou o que é postulado como pagode no Brasil se torna uma questão

inicial para esta dissertação. Tendo em conta que aqui se reivindica as disputas valorativas e

sensíveis em torno de uma produção musical, o disco  Estudando o Pagode, que provoca o

estético-político mediante o “estudo” do gênero. Disso é relevante dizer que não existe uma

diferenciação precisa entre o que seria samba e o que seria pagode. Inicialmente, o termo

pagode esteve  associado as  rodas  de  samba partido-alto  regada  a  bebidas  e  comidas  que

ocorriam nos subúrbios de cidades como Rio de Janeiro e São Paulo, nas rodas o improviso e

a diversão eram a tônica. 

A consolidação do termo enquanto gênero musical se deu com o lançamento do disco

Raça  Brasileira (1985),  lançado  pela  gravadora  RGE,  que  reuniu  12  faixas  cantadas  e

compostas por artistas como Zeca Pagodinho, Jovelina Pérola Negra, Arlindo Cruz, Almir

Guineto,  Jorge  Aragão,  Elaine  Machado,  Mauro  Diniz  e  Pedrinho  da  Flor.  Esses  artistas

passaram  a  ser  reconhecidos  como  pagodeiros  e  como  nomes  expoentes  do  gênero.

Posteriormente com as modificações do próprio pagode, ou melhor,  com o surgimento de

variações de pagode, muito desses artistas passaram ora a serem vistos como sambistas, ora

como pagodeiros, por isso é uma rotulação imprecisa. 

De acordo com Queiroz (2018) desde a década de 1970 o pagode começou ganhar

espaço na indústria fonográfica, todavia, somente nos anos 80 foi que se “profissionalizou”,

com o lançamento de discos rotulados como pagode. Se tem como exemplo, o álbum  Nos
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pagodes da vida do grupo Fundo de Quintal (1983), que com apoio da cantora Beth Carvalho

fez o pagode ganhar mais adeptos e público. Além da importância do Cacique de Ramos57,

bloco carnavalesco originário do subúrbio carioca de Ramos, zona da Leopoldina, tendo como

padroeiro São Sebastião. Fundado em 20 de janeiro de 1961, era o local onde se reuniam os

pagodeiros e as pagodeiras, onde até hoje muito deles se reúnem.

                  

Figura 5 – Disco Raça Brasileira (1985)                                      Figura 6 – Disco Nos Pagodes da Vida (1983) 

                                       Figura 7 – Logomarca do bloco Cacique de Ramos (anos 80) 

                               Figura 8 – Beth Carvalho e Fundo de Quintal no Cacique (1978)  

Figura 9 – Arlindo Cruz no Cacique (anos 80)                                Figura 10 – Roda no Cacique (anos 2000)

57 Site oficial do bloco Cacique de Ramos. Disponível em: <http://caciquederamos.com.br/>. Acesso em: abril
2017.
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Em entrevista ao blog Desde que me entendo por gente (2018)58, Vitor Queiroz reflete

sobre o pagode, e ao ser indagado quanto a diferenciação sempre samba e pagode, afirma que 

(…) o pagode está num contexto do samba. É um dos sambas. Às vezes, a gente vê
uma questão de marca social: “pagodeiro é ruim; sambista é bom”. Mas é mais uma
diferenciação  social.  O  pagode  é  uma  variação  do  samba.  Dá  para  dizer  que  o
pagode é muito mais próximo do partido-alto e do samba baiano. 

Dentro da noção de regime estético torna perceptível as marcas socioculturais diante

do pagode, essas diferenciações de cunho segregador foram expostas em Estudando o Pagode

(2005),  ou  ao  menos  assim  Tom Zé  tentou  fazer.  O que  importa  saber  é  como  isso  foi

percebido pela crítica musical especializada, quais disputas sensíveis se encontram em jogo

dentro  da  comunidade.  Como a  mulher  e  o  pagode  “aparecem” nos  comentários  críticos

tecidos ao disco e como o mesmo pôde ou foi experienciado nesse contexto de emergência.

Para tanto, foram selecionadas sete (7) críticas musicais: três (3) da crítica dominante e de

abrangência nacional – revista Istoé (2005), revista Época (2005), jornal  O Globo (2005);

duas (2) da crítica dominante e de veiculação exclusiva na web – sites UOL Música (2005) e

JB Online (2005); e duas (2) da crítica emergente e de veiculação exclusiva na web – sites

Link Sonoro (2012) e Monkeybuzz (2015). 

 O disco  Estudando o Pagode  teve como referência o  Estudando o Samba  (1976),

disco  que  se  tornou  marcante  na  carreira  de  Tom  Zé,  devido  às  expectativas  não

correspondidas  diante  do  público  e  crítica  musical  do  ano  de  1976.  O  seu  sistema  de

referências não foi naquele momento decodificado, pois em um procedimento de primeira

leitura,  no qual o leitor  é contemporâneo da obra,  o disco não “apareceu” para público e

crítica. Uma segunda leitura, nos anos 90, por parte da crítica musical estrangeira e brasileira,

o aval do músico americano David Byrne contribuiu para o retorno de Tom Zé aos palcos e

mídia.  O  disco,  nos  anos  2000,  foi  considerado  uma  obra-prima  da  música  brasileira,

justamente,  devido à identificação dos modos de fazer  do artista  e  a configuração de um

regime estético que se difere dos anos 70. Tudo isso pode ter contribuído para recepção do

Estudando o Pagode, já que além de uma carreira artística consolidada, as práticas estéticas

de Tom Zé já são (re)conhecidas por grande parte da crítica musical, além do mais o regime

estético contemporâneo é mais favorável para obras consideradas laboratoriais. 

Nesse ponto é que se pretende avançar, pois se passa a identificar a recepção da obra

dentro da crítica musical especializada. Os comentários dos críticos, os depoimentos de Tom

58 Entrevista ao blog. Disponível em:<http://desdequeeumeentendoporgente.blogspot.com.br/2018/01/musica-e-
contemporaneidade.htm>. Acesso em: abril 2017.
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Zé e dos especialistas em música serão fundamentais para compreender o fenômeno. Tendo

em conta que

(…) a obra que surge não se apresenta como novidade absoluta num espaço vazio,
mas, por intermédio de avisos, sinais visíveis e invisíveis, traços familiares ou de
indicações, predispõe seu público para recebê-la de maneira bastante definida. Ela
desperta a lembrança do já lido, enseja logo de início expectativas quanto a “meio e
fim”, conduz o leitor a determinada postura emocional e, com tudo isso, antecipa um
horizonte geral  da compreensão vinculado, ao qual se pode, então – e não antes
disso –, colocar a questão acerca da subjetividade da interpretação e do gosto dos
diversos leitores ou camadas de leitores. (JAUSS, 1994, p.28) 

No  caso  específico,  “a  lembrança  do  já  lido”  tem  a  ver  com  as  referências  ao

Estudando o Samba (1976), o próprio Tom Zé já declarou que 

O “Estudando o Samba” é parecido. Em 1975, quando eu resolvi fazer o “Estudando
o Samba”, o samba estava muito malfalado. Igual ao pagode. Mas isso era só uma
pequena ocasião. Você sabe que o samba tem tradição, tem consistência.  Em 75,
todo mundo dizia “o samba tá horroroso. Puxa vida, não acontece mais nada”. Tive a
idéia  do  “Estudando  o  Samba”  por  isso.  Agora,  o  pagode,  não.  O  pagode  é
constantemente malfalado. Eu quis mostrar que qualquer estilo, mesmo que seja um
tipo de música praticado pelas classes sem instrução e que nada de melhor poderiam
mesmo fazer, que aquilo pode ser elevado a qualquer nível. Eu posso num nível de
qualidade que eu sou capaz, como qualquer Bethoven, Stravinsky, Tchaichovisky
poderia fazer elevado à décima potência. Aliás, todas as músicas que o Romantismo
e o Classicismo trabalharam foram danças populares da Europa foram os pagodes
europeus. O ponto de partida é esse. É que de qualquer “meu limão, meu limoeiro”
você pode fazer uma bobagem ou uma sinfonia. (TOM ZÉ, 2006)

Para o crítico Mauro Ferreira, da revista Istoé59, em matéria postada em 11 de abril de

2005, “o compositor Tom Zé abusa das experimentações em pouco palatável opereta sobre a

opressão feminina”. 

Em 1975,  ao  gravar  o  disco  Estudando  o  Samba,  Tom Zé  procurou  dissecar  a
estrutura do gênero.  Era disco experimental,  mas nem por isso deixou de render
obras-primas  como  “Tô”  e  “Só  (Solidão)”,  regravadas  por  cantoras  como  Zélia
Duncan. Trinta anos depois, Zé lança Estudando o Pagode, que remete ao LP de
1975 tanto no título como na capa. Com inquieto espírito tropicalista, o artista abusa
das  experimentações  num  disco  concebido  na  forma  de  uma  opereta  sobre  a
opressão feminina. Zé recrutou cantoras como Luciana Mello, Patrícia Marx e Zélia
Duncan para interpretar com ele um repertório que roça o universo do samba, mas
que, a rigor, soa muito pouco palatável por conta do uso de elementos de poesia
concreta  e  música  dodecafônica.  Pela  estrutura  complexa,  Estudando  o  Pagode
lembra aliás Clara Crocodilo, o álbum vanguardista com que Arrigo Barnabé arejou
a cena paulista no início dos anos 80. Apesar da salutar dose de pretensão, o mais
tropicalista dos álbuns de Tom Zé esbarra na superioridade das idéias sobre a música
em si. E a competente produção de Jair Oliveira apenas seguiu a cartilha conceitual
do artista, sem procurar tornar o disco mais digerível. No fim das contas, o “estudo
do  pagode”  será  mais  comentado  do  que  propriamente  ouvido.  Um tom acima.
(ISTOÉ, 2005)

59 Crítica  da  revista  Istoé.  Disponível  em:
<https://www.terra.com.br/istoegente/295/diversao_arte/musica_estudando_pagode.htm>.  Acesso  em:  abril
2017. 
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O jornalista destaca as referências ao Estudando o Samba (1976) no que se refere ao

“dissecar a estrutura do gênero”. E diz que pela estrutura complexa,  o disco  Estudando o

Pagode (2005)  lembra  Clara Crocodilo,  “o  álbum vanguardista  com que Arrigo  Barnabé

arejou a cena paulista no início dos anos 80”. Pensando nas categorias já explicitadas neste

capítulo, se pode dizer que a crítica se encontra dentro do consenso policial, que geralmente

caracteriza  a  crítica  especializada  de  origem dominante.  Ao  que  parece,  ainda  é  preciso

agradar aos ouvidos e ao público ouvinte, se fazendo necessário ser vendável e agradável para

ser palatável. 

A crítica nos anos 2000 se mantém ligada as pretensões de mercado, a diferença aqui é

que nesse regime estético as intenções experimentais do artista e seus modos de fazer já são

previamente reconhecidos. O horizonte de expectativa social não é previamente complacente

com as experimentações musicais do álbum. Por isso, demonstra certo incomodo quanto a

isso e o ato de experienciar a obra denota uma recepção estética pouco positiva. Para o crítico

a pretensão do artista se distancia  daquilo que é popular,  se tornando pouco digerível.  As

questões de consumo e de gosto também aparecem como pauta importante no texto da revista

Istoé (2005),  o  que  ratifica  uma  valoração  estética  bastante  limitadora  e  uma  avaliação

artística pouco efetiva. 

O argumento da Istoé (2005) afirma que “apesar da salutar dose de pretensão, o mais

tropicalista dos álbuns de Tom Zé esbarra na superioridade das idéias sobre a música em si”.

Além disso demonstra reconhecer as intenções e configurações estéticas inerentes a Tom Zé,

quando se referindo a produção musical do álbum diz que “a competente produção de Jair

Oliveira  apenas  seguiu  a  cartilha  conceitual  do  artista,  sem procurar  tornar  o  disco  mais

digerível”. A preocupação com o consumo, o mercado e a vendagem fica evidente no trecho

final  do  texto:  “no  fim  das  contas,  o  ‘estudo  do  pagode’ será  mais  comentado  do  que

propriamente ouvido. Um Tom acima.” 

Na crítica publicada em 28 de março 2005, na revista Época, o jornalista Luís Antônio

Giron, afirma em  “Pagodeiro das elites”60 que Tom Zé defende as mulheres numa bizarra

opereta  ao  som de  samba.  Para  ele,  o  disco  é  uma floração  tardia  do  tropicalismo,  pois

compõe uma excêntrica opereta sobre a opressão da mulher, e faz ressurgir “(…) materiais e

os ideais libertários forjados pelos músicos que fundaram o tropicalismo em São Paulo, em

1967. O som bizarro e o brutalismo panfletário lembram o tempo do proibido proibir. (…)”.

60 Crítica  da  revista  Época.  Disponível  em:  <http://revistaepoca.globo.com/Epoca/0,6993,EPT935763-
1661,00.html>. Acesso em: abril 2017.
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Mas faz questão de ressaltar que é “não que a peça soe anacrônica. Ela reforça as convicções

imutáveis de seu autor, embora inove aqui e ali. (…)”. 

Pensando  a  partir  do  regime  estético  da  década  de  2000,  se  pode  observar  o

policialesco do argumento crítico. Afinal, o pagode seja ele baiano, paulista ou carioca tem

sua legitimação na comunidade, sendo considerado um gênero musical rentável e popular. Por

isso o incomodo do crítico com uma opereta que soa samba para falar do pagode. É como se

dissesse “não mexa no pagode, não mexa no meu pagode”. As inovações soaram bizarras,

denotando uma recepção crítica negativa. O pagodeiro das elites propõe inovações sonoras a

partir da harmonia induzida: “sobre um pedal grave com um acorde básico, criou melodias

dissonantes que o leigo corrige ao entoar. Usando folhas de fícus fendidas como palhetas, cria

uma ‘banda de fícus de Irará’, fornecendo um timbre inusitado às árias” (ÉPOCA, 2005).

Assim para o crítico, a obra parece querer destronar o pagode do lugar que ocupa na música

brasileira,  do lugar no qual está legitimado como ritmo popular, como música das classes

socioeconomicamente  desfavorecidas,  a  ordem  de  polícia  da  crítica  não  permite  tais

“discrepâncias”. 

O título da matéria da  Época se justifica pelo fato de Tom Zé ter composto o disco

como uma referência  às  elites  paulistanas  que escutam pagode nos  churrascos  de  fim de

semana, porém pode também se referir ao incomodo com as experimentações e as disputas

sensíveis em torno do pagode. 

No  meu  prédio,  o  pessoal  faz  churrasco  cantando  músicas  do  Belo.  Era  a
'pagodização'  das  elites.  Notei  que  as  músicas  traziam  a  essência  do  samba.  O
pagode é lixo cultural. Quero mostrar que o povo pode elitizar o pagode, se tiver
educação.  Inventei  16  tipos  de  pagode,  do  metafísico  ao  pagodueto.  Sou  um
pagodeiro educado. (ÉPOCA apud TOM ZÉ, 2005) 

Agindo de acordo com os modos de fazer da crítica especializada, Luís Antônio Giron

cita os aspectos sonoros e musicais do disco, fala sobre as participações especiais de Zélia

Duncan, Édson Cordeiro, Suzana Salles e Patrícia Marx. Entretanto, assim como na crítica

redigida por Mauro Ferreira na revista  Istoé,  a temática do disco quanto a segregação da

mulher foi pouco mencionada e pouco destacada, o que reforça a ideia de que a intenção do

artista foi percebida, mas o seu efeito social e político não foi necessariamente efetivo. Ao que

parece a partilha do sensível não aconteceu aqui. 

Os dois críticos citados se preocuparam mais com o pagode e com as desconstruções

propostas por Tom Zé, sendo importante dizer que eles reconhecem as maneiras de fazer e

compor do músico e conhecem sua trajetória artística. Contudo, atuam de acordo com ditames

da crítica dominante,  já que ambos os comentários foram publicados em duas revistas de
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abrangência nacional (Istoé e  Época). Também por isso, a ordem de polícia se sobrepõe à

ordem política, visto que os argumentos críticos publicados nas duas revistas citadas mantém

o ethos da música brasileira. Existe um incômodo com as inventividades propostas por Tom

Zé, pois suas experimentações  sobre um gênero musical  já legitimado e construído,  cujas

formas estéticas são reconhecidas como genuínas, não soaram palatáveis ou agradáveis. Ainda

que, o horizonte de expectativa social esteja bem mais conformado quando comparado com o

ano  de  lançamento  do  Estudando  o  Samba,  a  experiência  com  a  obra  não  se  efetivou

positivamente. Isso pode ser visto no trecho abaixo:

(…) Tom Zé,  dez  mais  velho que  seus confrades  (nasceu  em 1936),  foi  o  mais
radical, o único a ter estudado com o revolucionário luthier Walter Smetak – daí seu
fascínio por timbres não-convencionais. Tom e amigos se associaram aos semióticos
da PUC-SP e aos poetas concretos. No fim do movimento, em 1969, Tom mudou-se
para perto dos concretos, no bairro de Perdizes, onde ainda mora, convivendo com o
que restou da onda: epígonos, professores adeptos de aulas-shows e extraviados da
vanguarda.  Eles vêem Tom como parceiro.  O que não impede que jovens DJs o
adotem como padroeiro. Tom une gerações. (ÉPOCA, 2005) 

Diante  disso,  não  se  pode  afirmar  que  Tom Zé  teve  a  intenção  de  se  tornar  um

pagodeiro ou de ser adotado por eles. Mas, talvez, “no novo CD, tenta salvar o pagode” ao

compor uma opereta refinada sobre o gênero. De fato, elitizando-o ao usar elementos musicais

com referências bossanovistas, tropicalistas e letras com poéticas que se distanciam do pagode

convencional. De acordo com a  Época  (2005), as inovações são tropicalistas no sentido de

que o tropicalismo tinha  como estética  o ruído e  as  sonoridades  mais  bizarras,  tal  como

acontece no disco de Tom Zé. Para o crítico, o músico baiano se tornou o motor sonoro do

tropicalismo, e por isso foi “abandonado” pelos companheiros de movimento, e “(…) com

isso, espantou os amigos. Estudando o Pagode é a prova de que ninguém poderia superá-lo na

composição crítica, turbulenta e evolutiva. Só restou aos outros declarar o fim do movimento

e  partir  para  outros  caminhos.”  (ÉPOCA, 2005).  A análise  crítica  quanto ao “estudo” do

gênero pagode é bem consolidada no argumento, mas assim como na revista Istoé, a temática

central da obra é suprimida do texto. 

A matéria do jornal  O Globo,  publicada em 29 de março de 2005, corrobora com a

ideia  de  Giron  quanto  às  inventividades  de  Tom  Zé,  sendo  entendidas  como  um

aprofundamento da tese tropicalista. Para o crítico Hugo Sukman, em  “Pagode é pretexto

para novo  olhar  sobre  a  música  brasileira”61,  o  músico  baiano  faz  isso  através  de  uma

opereta  produzida  por  Jair  de  Oliveira,  que  com  soluções  técnicas  proveitosas  e

experimentações musicais “aceitáveis” propiciaram a Tom Zé comunicar suas ideias. 

61 Crítica  do  jornal  O  Globo.  Disponível  em:  <http://acervo.oglobo.globo.com/busca/?busca=Pagode+
%C3%A9+pretexto+para+novo+olhar+sobre+a+m%C3%Basica+brasileira>. Acesso em: abril 2017.
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O mais terrível e fiel dos tropicalistas, por isso mesmo Tom Zé nunca evitou o feio,
o precário, o subdesenvolvido. Ou, o que ele mesmo definiu de forma mais precisa,
o “incipiente”, no sentido em que incipientes eram as “soluções proveitosas” que a
música sertaneja de sua infância na Bahia achava do nada de recursos, apenas da
cultura. (Isso em contraponto ao veio principal da música brasileira, que da velha
Chiquinha  Gonzaga  a  um Guinga  hoje  é  produtora  incessante  e  compulsiva  de
beleza, só de beleza). 
Há  muito  do  tal  incipiente  tropicalista  à  maneira  de  Tom Zé  em “Estudando  o
Pagode” (Trama), como a música feita muitas vezes de colagens de outras músicas;
elementos  não  aparentemente  poéticos  como  economia,  mitologia  e  história
inspirando canções;  o vocal  rude e por vezes  discursivo e antimusical;  o uso de
recursos não profissionais como naipes de flautinha de folha de fícus…
Mas há algo novo no novo Tom Zé, a sua parceria com Jair Oliveira,  que como
compositor e, no caso como produtor de “Estudando o Pagode” seria o antiTom Zé:
o que busca a beleza na tradição brasileira, e o músico e produtor profissionalíssimo,
graduado  em  Berklee,  a  mais  prestigiada  escola  americana  de  música.  É  uma
parceria ideal, iniciada na verdade em algumas faixas do CD anterior de Tom Zé,
“Imprensa Cantada”, um parceiro dando ao outro o que o outro não tem: Tom Zé
injetando conteúdo, idéias,  experiências  à criatividade musical  compulsiva (e  por
vezes  dispersa  e  vazia)  do  jovem  Jair;  e  Jair,  como  diz  Tom  Zé  no  encarte,
“explodindo em argúcia, adequação e proficiência”, proporcionando ao compositor o
seu melhor disco em termos musicais e técnicos, no sentido do belo mas também da
melhor comunicação de idéias. (O GLOBO, 2005)

O argumento de O Globo perpassa sobre a tecnicidade e fluidez comunicativa do disco

de Tom Zé. O texto relata os modos de fazer do compositor que estão atrelados às capacidades

musicais e produção musical de Jair Oliveira. De acordo com Sukman, isso constituiu um

produto  que  pode  ser  partilhado  no  comum,  cuja  sensibilidade  e  ato  de  experienciar  se

encontram nos elementos mais imantes e nas entrelinhas dessas inventividades e impulsões

moduladas entre a beleza e a estranheza, compondo uma obra que se comunica.

A crítica se propõe didática ao educar o leitor quanto as especificidades e sonoridades

do  Estudando o Pagode, e talvez, convencê-lo de sua excepcionalidade e qualidade. Nesse

sentido  se  mostra  mais  preocupada  com  o  didático  do  que  as  duas  críticas  analisadas

anteriormente. Ao descrever os elementos mais específicos, Hugo Sukman insere seu leitor

numa partilha  do  sensível  mais  democrática  ao trazer  à  percepção  estética  aquilo  que  se

encontra nas pistas que a obra dá. Muito embora, ainda se mantenha policialesco e dominante

em certos aspectos, pois escrevendo para um jornal tradicional e de abrangência nacional,

existe uma exigência da ordem vigente e de uma escrita menos técnica, o jornalista atua como

mantenedor de uma configuração estética hegenômica. Contudo, ainda assim, o crítico não

deixa de expor suas percepções quanto ao técnico, grotesco e artístico do disco. 

No texto existe um estético-político, tendo em conta que esse modo de fazer crítico

parece estar se diferindo das demais críticas analisadas, ou seja, denota uma ruptura estética

com o próprio modo de fazer da crítica musical especializada. Aquilo que se mantém dentro

do  “padrão”,  pode  ser  observado  na  parte  mais  descritiva  do  texto,  ainda  que  redija  de
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maneira  mais  poética  e  menos  jornalística,  existem ali  traços  da  crítica  especializada.  O

contexto histórico-cultural do disco, as participações especiais, comentários sobre as músicas

e letras de músicas são mencionados. 

Com Jair,  que  co-arranja  e  toca  vários  instrumentos  em todas  as  faixas,  vieram
músicos  e,  principalmente,  cantoras  de  igual  precisão  técnica:  Zélia  Duncan,
Luciana Mello, Patrícia Marx, Suzana Salles, vozes perfeitas que dividem os vocais
com Tom Zé e Jair. 
São justamente tais aparentes contradições, o conflito entre o incipiente e a plenitude
de meios artísticos, e a multiplicidade de leituras que são o tom de “Estudando o
Pagode”.
A começar pelo título, referente ao célebre “Estudando o Samba”, disco de 1976 no
qual o incipiente Tom Zé humildemente tentava aprender com mestres (como Elton
Medeiros) a fazer samba, como injetava ironicamente sujeiras, imperfeições, novas
influências no gênero central da MPB. Mas também ao “pagode” como metáfora de
uma cultura popular sempre desprezada, o “pagode, esse alcoviteiro sem-vergonha,
lascivo, que foi perverter, desviar, desatinar (…) Esse facilitador de namoros”, como
diz em “Duas opiniões”. (O GLOBO, 2005) 

Diante dessa assertiva, fica evidente que a crítica de O Globo aborda a segregação do

pagode.  Ao  comentar  sobre  o  gênero  entra  nas  questões  socioculturais  e  de  disputas

valorativas, fala sobre o “desprezo” das elites com o pagode, um gênero popular e “grande

vendedor” de discos, que é veiculado massivamente entre as classes populares. Se observa

que  no  argumento  crítico,  o  pagode  mesmo  consolidado  dentro  do  regime  estético

contemporâneo, ainda precisa ser estudado como metáfora de uma cultura popular sempre

detratada pelas classes médias e elites culturais do Brasil. Para Hugo Lukman, Tom Zé desde

Estudando o  Samba  consegue fazer  isso  de maneira  humilde  e  com eficiência  ao injetar

sujeiras e imperfeições nessa linha de montagem musical que é o disco Estudando o Pagode.

Considerado por ele “(…) o mais ambicioso e complexo” disco de Tom Zé, e não somente,

por  ser  uma opereta  em três  atos,  “(…)  mas  por  trazer  reunido  numa só  peça  todos  os

procedimentos musicais que Tom Zé usou até hoje”. (O GLOBO, 2005). 

Em relação à temática “segregamulher e amor”, o argumento se atém a descrever a

partir das letras de algumas músicas o modo como Tom Zé opera isso na obra. No entanto,

não existe  um aprofundamento  crítico  social,  e  nem um debate  em torno da temática.  A

partilha  do  sensível  perde  potência  e  vigor  nesse  caso.  A ordem policial  se  sobrepõe ao

político,  na  medida  em que  não  se  dá  voz  às  mulheres,  ou  mesmo,  relevância  devida  à

problemática exposta no disco. Para o crítico o disco é ambicioso não por trazer uma temática

sobre segregação da mulher e do amor, mas sim por ser um complexo emaranhado de coisas

que Tom Zé já havia experimentado em obras anteriores. A questão das mulheres é colocada

de maneira simplista. Isso fica mais claro no trecho abaixo: 
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Nesse  sentido,  “Estudando  o  Pagode”  é  o  mais  ambicioso  e  complexo  de  seus
discos. E não apenas por ser na verdade uma opereta em três atos, “Segregamulher e
amor”,  cuja  ambição  é,  simplesmente,  contar  a  história  de  séculos  da  opressão
feminina pela civilização ocidental, que por si merecia todo um estudo à parte. Mas
por trazer reunido numa só peça todos os procedimentos musicais que Tom Zé usou
até hoje. 
Assim, está lá a colagem tropicalista “Prazer  carnal”,  a primeira parte construída
sobre a melodia da “Ária da Quarta Corda”, a música de Bach das mais usadas em
casamentos (usada em sua beleza mas também pelo viés da ironia numa letra que
fala da separação entre prazer  e amor como forma de subjugar a mulher),  sendo
invadida por melodias e as letras subvertidas por melodias e as letras de “O amor em
paz”  e  “Dindi”,  de  Jobim.  Está  lá  a  música-discurso,  um  samba  ao  modo  de
Adoniran Barbosa, “A volta do trem das onze”, no qual os personagens do próprio
Adoniran reivindicam mais atenção ao transporte ferroviário: “Comemoremos Mato
Grosso, eu e Joca/ Com Iracema e o Arnesto na maloca”. (O GLOBO, 2005)

No comentário de  O Globo, a genialidade do  Estudando o Pagode se encontra nos

samples, nas costuras sonoras e nas emendas entre canções e músicas que perpassam pelo

popular nacional e erudito europeu. O texto se atém a valorizar o hibridismo de Tom Zé com

Johann Sebastian Bach e com o consagrado samba de Adoniran Barbosa. Essa empolgação

estética quanto ao belo e a beleza não está somente ligada a uma valoração de gosto, mas

também a ordem de polícia em torno do permitido e de quem tem direito à permissão. Nesse

caso, Tom Zé é legitimado e permitido, a sua “ocupação” de músico e compositor renomado

internacionalmente consolida tal prática estética.

Atualmente,  na música brasileira  o que mais se tem são  samples e  bricolagens de

músicas, canções e sonoridades diversas. Um exemplo interessante disso é a música “Bum

Tam Tam” do Mc Fioti (o ex-ajudante de pedreiro, Leandro Aparecido Ferreira, 24 anos), um

hit tocado no mundo inteiro e que mescla funk carioca com a música “Partita en Lá menor”,

composta  no  ano  de  1723  por Johann  Sebastian  Bach,  numa  gravação  caseira  e

despretensiosa. A reflexão que fica é se no regime estético atual é permitido a um funkeiro

“bricolar” o mestre erudito barroco em seu funk. As elites culturais e legitimadoras da ordem

policialesca  da crítica  musical,  provavelmente,  torceram o nariz.  Entretanto,  como não se

pode afirmar, e nem existe espaço e tempo para essa análise em específico, intenta-se pensar

que a ordem policial  está premeditadamente ligada ao  ethos  sociocultural  sustentado pelas

“ocupações”, sobre quem pode ocupar e quem pode permitir e/ou autorizar.

Estão  lá  os  infinitos  jogos  de  palavras  de  corar  concretistas  –  “O  que  ilude  é
Roliúde/  Roliúde-ude/  A cinderela  bugue-ugue/  Bugue-ugue  bugue/  Prefiro  meu
pagode-wood/ God me sacode/ Te deixo com teu rock-bode” em “Pagode-enredo
dos tempos do medo” – e as infinitas citações, que chegam ao paroxismo no samba
“Quero pensar”,  tão lidamente cantado por Luciana Mello, invadida pelo “É com
esse que eu vou”, de Pedro Caetano, e depois por “A Felicidade” (Tom e Vinícius) e
o “Soneto da fidelidade”, de Vinícius subvertido (“O eterno amor sonhar/ Em termos
ancestrais/ Não aquela eternidade de Vinícius de Moraes/ Tristeza não, tristeza fim”.
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Por  sua  ambição  (e  por  algumas  células  dodecafônicas  em  certas  canções),
“Segregamulher e amor”, lembra uma opereta de Arrigo Barnabé inciante,  como
“Clara Crocodilo”. Mas diferentemente de Arrigo que tem a música como centro e o
uso de elementos da música contemporânea no terreno da MPB e da cultura pop,
Tom Zé prioriza as idéias. É pop ponto. É, mais do que propriamente um artista, um
crítico que usa para se expressar, em vez do texto, o objeto que critica – a música e a
cultura populares do Brasil. 
A beleza e só a beleza contínua (e deve continuar, para sempre) a ser o paradigma da
música brasileira e Tom Zé por vezes a alcança como melodia e no contraponto de
“Duas opiniões”, lindamente cantada por Zélia Duncan e Susana Salles. Mas para
melhor apreciá-la, a beleza, às vezes faz bem olhar para ela como se ela fosse não
fosse bela.  Talvez seja mais ou menos isso que o complexo Tom Zé faça com a
música brasileira. (O GLOBO, 2005)

A avaliação artística  e  a valoração estética do argumento de  O Globo se encontra

associada a esse ethos permitido, se baseando nas tecnicidades e modos operacionais desses

elementos  sonoros  e  musicais  no  disco.  O  comentário  deixa  de  tensionar  as  estruturas

socioculturalmente estabelecidas, e apenas perpassa descuidadosamente sobre a temática da

segregação da mulher e do amor. O estético-político é pouco dimensionado e a partilha do

sensível fica no âmbito de uma musicologia pretensiosa, arcaica, dominante e erudita. O viés

didático da crítica é algo positivo, e por isso não é algo a ser desmerecido, entretanto quanto

as disputas valorativas e políticas  em torno da mulher e do pagode segregado não há um

debate efetivo.  É um equívoco pensar que a crítica do disco é sobre a música e a cultura

popular  brasileira,  Tom  Zé  já  declarou  inúmeras  vezes  que  sua  intenção  era  criticar  a

segregação do pagode e da mulher, o que são temáticas bastante delimitadas. 

O músico também não aparenta propor uma defesa ao discurso do belo e da beleza, ao

que parece a metáfora se dá numa “erudição” do pagode para chamar a atenção das elites

culturais que o detratam. A ideia é chamar os detratores para escutar pagode pelos “padrões”

musicais que eles reconhecem e legitimam como belos ou bons. O disco é uma ironia e um

modo específico de pensamento,  por isso um ato estético-político.  Mas ao mesmo tempo,

sendo  produzido  por  um  músico  de  formação  erudita  denota  uma  tentativa  frustrada  de

“salvar” o pagode de sua estética diluída, que é apreciada tanto pelas classes baixas quanto

pelas médias e altas. 

A crítica  intitulada  de  “A mulher  sou  eu”,  publicada  no  site JB  Online (2005),

descreve a pré-produção do disco, o que por sua vez ratifica a temática delimitada da obra: a

segregação da mulher e do pagode. De acordo com o crítico “(…) já em 2001 se decidiu que o

disco  seria  sobre  o  problema  da  mulher,  então  Neusa  (esposa  de  Tom Zé)  começou  de

imediato a procurar leituras e textos, só para embasar um pouco a coisa – diz Tom Zé”. O

artista buscou referências e fez uma pesquisa prévia para produzir a obra, no “(…) CD traz
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citações  de  livros  de  Maria  Rita  Kehl,  Riane  Eisler,  Mary  Wollstonecraft  e  Mírian

Goldenberg”, todas escritoras mulheres e algumas feministas. 

A preocupação do jornalista  do  JB Online com o horizonte  de expectativa interno

demonstra  que  mesmo sendo dominante,  a  crítica  procura  romper  com o  modo  de  fazer

especializado, cujo padrão mais didático busca “educar” o leitor quanto qualidade da obra. O

texto se refere aos elementos mais internos da obra: sonoridades, capa, letras de músicas e

modos de produção. Além de refletir sobre o contexto de emergência do álbum ao abordar os

bastidores de sua produção, o que denota uma ordem política que rompe com o “padrão”

dominante,  descritivo e “educativo”. Esse tipo de abordagem é algo primordial dentro dos

espaços dos  possíveis  e  no comum compartilhado,  pois  ajuda  na compreensão do regime

estético no qual a obra se encontra durante a partilha do sensível. Ao se entender como o disco

se  comunica,  se  compreende  como ele  pode  ser  experienciado.  No trecho  abaixo,  isso  é

ratificado: 

Como de costume, Tom Zé tenta conciliar o gosto por uma música elaborada com o
ideal de que ela possa ser consumida em grande escala. Para realizar a tarefa, ele
convocou os jovens de 16 anos Fernanda Dellomo e Pedro Luiz, encarregados de
julgar se as composições estavam confusas: “Fiz em volta de mim uma cerca de
arame farpado para não me permitir elucubrações.  Quando a música era feita, eu
mostrava pra Neusa e, se ela aprovava, eu chamava Pedro e Fernanda. Às vezes os
meninos se queixavam do ritmo ou da melodia e eu jogava tudo fora. Teve música
que refiz cinco vezes.”
Por trás da musicalidade supostamente simples, Tom Zé explica ter criado múltiplas
possibilidades sonoras. A maior parte das faixas tem duas vozes, com duas melodias
diferentes  sendo cantadas ao mesmo tempo. Além disso, o músico utilizou como
instrumento folhas de fícus que não obedecem à escala musical ocidental e por isso
soam estranhas. Para completar, Tom Zé criou o que chama de harmonia induzida.
“Os  músicos  do  estúdio  quando  foram  gravar  disseram  que  estava  muito
complicado,  mas depois se acostumaram” – conta.  Sua nada modesta intenção é
sofisticar a música dos pagodeiros e dos jovens do país, explica ele: “quero jogar
esse anzol tanto nas águas mais baixas dos praticantes do pagode como nas águas
mais  rasas  da  juventude.  Meu  sonho  é  que  os  jovens  possam  cantar  juntos  e
comecem a compor dessa maneira.  E não seria surpresa que isso acontecesse no
Brasil, que tem o gosto pela invenção, o país da bossa nova, do tropicalismo e do
mangue bit, onde toda hora um mulato aparece no noticiário da Globo descobrindo
alguma coisa sobre engenharia genética.” (JB ONLINE, 2005) 

Diante disso, a intenção do disco é percebida pelo crítico como “um perfilar lado a

lado do pagode”, como um ato de apontar o dedo para a Bossa Nova e dizer: “a gente, além de

não ter escola/ essa cultura de massa é um saco-de-gato”. De acordo com o  JB Online, ao

explicar a intenção da letra, Tom Zé faz dura crítica à realidade social brasileira, pois 

(…) assim como os pagodeiros,  a  mulher é defendida por meio de uma história
contada ao longo das músicas (daí a palavra ‘opereta’ como subtítulo do CD). Tom
Zé acredita que a relação entre os sexos opostos hoje é de inimizade e rivalidade.
Apesar do avanço na área dos direitos da mulher, o homem continua um machista
convicto. (JB ONLINE, 2005) 
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A percepção estética de que o Estudando o Pagode é uma homenagem e uma defesa

das mulheres e do pagode é evidenciada no comentário do JB Online. O crítico procura, de

alguma maneira, elevar essas temáticas ao debate social e político. Muito embora, incipiente,

o  argumento  propõe  alguma  reflexão  acerca  das  partilhas  sensíveis  dentro  da  sociedade,

buscando perceber as disputas estético-políticas, o que por si só foge da ordem policialesca de

um ethos. O título da crítica ironiza Tom Zé ao redigir  “A mulher sou eu”, fazendo isso a

partir da fala do próprio artista, como uma maneira de demonstrar que a intencionalidade do

músico parte de uma autoironia diante do masculino. 

Aqui  o  jornalista  do  JB  Online parece  tensionar  as  estruturas  sociopolíticas

reivindicadas pela obra, e talvez,  busca demonstrar as contradições imanentes no discurso

proposto. 

Na verdade,  a  mulher  sou  eu  mesmo.  Porque  sou  o  que  menos  tenho força  de
opinião dentro de casa. No meu primeiro dia de escola voltei com um menino me
dando  cascudo,  foi  duro  o  convívio  social.  Quando  garoto,  tinha  outros  filhos
homens e até as moças eram mais opinativas e assertivas do que eu. Eu sempre fui
mulher e isso criou uma solidariedade com a espécie feminina. (…) Dom Quixote é
um pouco a mulher da sociedade, um pouco eu mesmo e essa gravidez cósmica e
sonhadora  de  um mundo globalizado pela  intuição  feminina.  Algumas  críticas  a
Quixote  falam  de  uma  utopia  destinada  ao  fracasso.  De  qualquer  forma,  é  um
esforço de fortalecer o respeito, a bondade e o lado sonhador do espírito humano.
(JB ONLINE apud TOM ZÉ, 2005)

 

 Figura 11 – Print da crítica musical “A Mulher sou eu”

Se o próprio Tom Zé (2014) já declarou que trabalha com o cognitivo e não com o

contemplativo,  torna  possível  entender  a  importância  dos  seus  modos  de  fazer,  sua

cosmologia e inventividade. Algo a ser percebido desde sua produção musical às declarações

em entrevistas e depoimentos notadamente polêmicos. Por isso, os argumentos críticos que

observam as intencionalidades do artista se tornam importantes, o que evita recair em uma

conceituação do “gênio inquestionável” e do “pouco palatável”.  Sendo assim,  a avaliação
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artística do disco se torna imanentista ao extremo, e pouco presta a atenção às temáticas do

segregamulher  e  do  pagode  enquanto  disputas  sensíveis  e  partilhas  de  sensibilidades  no

espaço comum. A valoração estética mediante a análise dos elementos internos, e a avaliação

artística como observação dos entornos socioculturais contribuem para a constituição de um

argumento crítico mais coerente e consciente, o que favorece uma partilha democrática do

sensível. Diante disso, importa saber que o disco teve 4 anos de gestação, que desde 2001

junto a esposa Neusa, o músico começou a procurar literatura e leituras de textos sobre o tema

da segregação da mulher.  Diante disso, a conceituação do  Estudando o Pagode  como um

“brutalismo panfletário” (ÉPOCA, 2005) pode ser fruto de uma falta de apuração do horizonte

interno da obra e dos seus contextos de emergência. 

Na  crítica  publicada  no  site  UOL  Música em  01  de  abril  200562,  o  disco  é

compreendido como uma tentativa de se criar uma opereta embasada e intelectualizada sobre

a  segregação  da  mulher.  Novamente  aqui,  o  lugar  de  fala  de  Tom Zé  é  legitimado  sem

questionamentos  quanto  a  sua  condição  de  homem  branco,  heterossexual  e  socialmente

favorecido. 

(…) no novo disco, Tom Zé pesca referências nas polêmicas teorias da antropóloga
austríaca Riane Eisler, sobre como as sociedades matriarcais teriam sido substituídas
pelo domínio patriarcal, mistura-as com citações à psicóloga Maria Rita Kehl, com o
dramaturgo norueguês Henrik Ibsen, com o sambista paulistano Adoniran Barbosa e
com pagode. (UOL MÚSICA, 2005)

No que se refere ao pagode, o crítico Mauro Farinaci do  UOL Música entende que

Tom Zé resgata a vanguarda em “homenagem” ao referido gênero musical, afirmando que “o

disco apresenta uma insólita narrativa, que empresta sua estrutura em parte de óperas e em

parte  das  tragédias  gregas.  (…)”.  Para  ele,  o  Estudando  o  Pagode  remete  “(…)  aos

espetáculos fortemente teatrais da chamada ‘vanguarda paulista’, dos anos 80, capitaneada por

Arrigo Barnabé e Itamar Assumpção”. O argumento do site UOL Música defende que Tom Zé

tentou fazer uma música “simples”, porém a sua opereta é uma nada modesta sofisticação do

pagode, sendo fruto de pesquisa e estudos sobre segregação da mulher e do gênero musical.

Assim, ainda que o músico garanta que “(…) o disco não é ‘irônico’ com relação ao pagode

(…)”, declarando ter estudado o gênero, ouvido pagodeiros, assim como estudou o samba

quando gravou há 20 anos o disco Estudando o Samba, e afirmando que Estudando o Pagode

“é uma homenagem” (UOL MÚSICA, 2005), as percepções estéticas quanto a isso poderão

variar consideravelmente. 

62 Crítica do site UOL Música. Disponível em: <http://musica.uol.com.br/ultnot/2005/04/01/ult89u5617.jhtm>.
Acesso em: abril 2017.

                                                                                                                       128

http://musica.uol.com.br/ultnot/2005/04/01/ult89u5617.jhtm


Para a pesquisadora musical e radialista, Michelle Bruck, em crítica publicada no site

Link Sonoro63, datada de 23 de abril 2012, o músico baiano lançou “uma espécie de manifesto

pela mulher embrulhado em um pagode cheio de elementos”, que não necessariamente visa

homenagear  ou ironizar  o pagode. Bruck argumenta que no  Estudando o Pagode “(…) a

mulher é o grande norte para as composições do músico, seja ela a rejeitada ou a cheia de si, a

chamada ‘objeto’ ou aquela que está em casa, tanto faz, as nuances do universo feminino são

expostas pela ótica poética, sensível e realista de Tom Zé”. A visão e opinião de uma mulher

sobre o disco por si só pode vir a tensionar os debates gerados pela temática. 

Dessa maneira, essa voz feminina, talvez, traga ao argumento crítico um olhar que se

difere dos demais  argumentos analisados neste  trabalho.  Entretanto,  esse não é o caso da

crítica redigida por Michelle Bruck. O texto demonstra atenção quanto à temática do disco, e

busca partilhar essas sensibilidades como práticas estéticas e artísticas de grande relevância

no álbum. Este estando inserido num espaço-temporal de 7 anos após o lançamento da obra,

pode fazer emergir importantes reflexões acerca da temática e lugares de fala na obra. No

entanto, o comentário de Bruck não traz nenhum tensionamento quanto “ao quem pode tomar

parte” e não questiona a visão masculinista do disco, mas legitima a obra como um manifesto

das mulheres e ratifica o lugar de fala de Tom Zé. 

A  distância  estética  entre  a  obra  e  quem  escreve  contribui  com  a  descrição  e

abordagem mais reflexiva, pois o horizonte de expectativa interno e social parecem mais bem

definidos e compreendidos pelos leitores e por quem crítica. O comentário de Bruck, ainda

que pouco tensivo quanto as disputas discursivas e estético-políticas, se mostra mais atento a

temática da segregação da mulher, ao menos quando comparado com aos demais analisados, 

Esta opereta, dividida em seis atos, prima pela inteligência sócio-política de Tom Zé
ao abordar temas como a violência, seja ela contra mulher ou contra os sentimentos,
o pensamento machista, que pode surgir do masculino ou do feminino, o amor e sua
complexidade além da força e resignação da mulher. O caminho que Tom Zé explora
em suas letras é fruto de uma análise crítica forte e sem censura e causa, como em
toda obra do artista, uma reflexão necessária sobre temas tão delicados mesmo hoje
sete anos após seu lançamento. (LINK SONORO, 2012)

O comentário  crítico publicado no site Link Sonoro se configura como emergente,

devido o espaço ocupado nos meios jornalísticos. Tendo em conta que é um site independente

e alternativo quando comparado com os moldes da crítica dominante e veiculada nos grandes

meios de comunicação. Por esses motivos já se poderia chamá-lo de político, o que faz essa

afirmação ser mais precisa é o modo articulado e contextualizado da análise  do disco.  A

63 Crítica  do  site  Link  Sonoro.  Disponível  em:  <https://linksonoro.wordpress.com/2012/04/23/tom-ze-
estudando-o-pagode-na-opereta-segregamulher-e-amor/>. Acesso em: abril 2017.
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abordagem central do texto se encontra no aspecto social e estético-político da obra, enquanto

que os elementos musicais e sonoros como parte da construção de um discurso em oposição a

segregação da mulher, foram abordados superficialmente. Apesar de ser considerado político

por  causa  de  sua  estrutura  textual  e  abordagens  sociais,  no  comentário  não  houve

tensionamentos  e/ou  questionamos  quanto  ao  lugar  de  fala  de  quem produzir  a  obra,  ou

mesmo, uma reflexão sobre as partilhas sensíveis diante do “tomar parte” dos discursos e dar

voz às mulheres. 

Em  Estudando  o  Pagode:  Na Opereta  Segregamulher  e  Amor,  Tom Zé  uniu  ao
pagode ritmos nordestinos, guitarras distorcidas, baladas delicadas, o eletrônico, o
violão de 7 cordas e o cavaquinho. Namorou com o samba de Adoniran Barbosa e a
bossa de Vinícius de Moraes e trouxe para o seu lado, nos vocais, nomes como Zélia
Duncan, Suzana Salles, Luciana Mello e Jairzinho Oliveira. A opereta de Tom traz
um  cenário  vasto  cheio  de  tons,  temas  e  histórias  que  se  fundem  com  a
multiplicidade sonora dos seus arranjos. Um trabalho que soa atemporal pelo tema e
musicalidade e que merece ser escutado com atenção várias e várias vezes. (LINK
SONORO, 2012) 

Na crítica do Link Sonoro, ao contrário das críticas dominantes e de ordem policial, a

relevância do disco está na “(…) sua mistura consciente  da música com o social”  (LINK

SONORO, 2012), dando menos importância aos aspectos musicológicos e inventivos da obra.

No décimo aniversário do “disco-opereta-manifesto”, o jornalista e historiador carioca

Carlos Eduardo Lima, do site Monkeybuzz64, com escrita poética e envolvente traz ao leitor a

trajetória do artista e sua personalidade inquieta. O texto intitulado “Tom Zé e os dez anos de

Estudando o Pagode”, datado de 10 de agosto de 2015, mantém a estilística usual da crítica

musical e se configura como uma crítica especializada de origem emergente. 

(…)  Tom  Zé  é  a  personificação  do  desafio  ao  Tempo  (com  “t”  maiúscula),  à
cronologia,  à  concepção  de  que  o  mundo  segue  uma estrada  de  mão única  em
direção ao que vai acontecer amanhã como sendo algo obrigatoriamente melhor e
mais importante do que o acontecido hoje e ontem.
A família  de Antônio José Santana  Martins,  morava  na cidadezinha  de Irará,  na
Bahia. Seus parentes melhoraram de vida depois que ganharam na loteria e Tom Zé
veio ao mundo nesta época.  Sua natureza  inquieta deu as caras  logo cedo e ele
deixou a cidade para estudar música em Salvador. Lá aprendeu violão e entrou para
a universidade, também dando as caras como músico em programas de auditório,
acompanhando calouros. Como habitante de Salvador e fazendo jus à sua herança
interiorana,  o  jovem  maravilhava-se  com  shows  de  talentos  empreendidos  por
artistas  multitarefas,  gente  que  sabia  cantar,  tocar,  imitar,  contar  piada  e
desempenhar funções circenses, algo que o inspirou na própria e nascente carreira.
Não é de espantar que ele tenha se integrado à facção mais libertária e anárquica da
Tropicália,  fazendo  os  jovens  Caetano  e  Gil  soarem  comportados  perto  de  sua
irreverência.  Talvez por isso, por essa pinta de que está rindo de tudo e todos, a
carreira de Tom Zé tenha sido menos considerada que a de seus colegas tropicalistas
“mais sérios”. Mesmo aparecendo na capa do álbum-manifesto Tropicália, em 1968
e  lançando  seu  primeiro  disco  solo  no  mesmo  ano,  Tom  Zé  teve  lampejos  de

64 Crítica do site  Monkeybuzz.  Disponível  em: <http://www.monkeybuzz.com.br/artigos/16363/tom-ze-e-os-
dez-anos-de-estudando-o-pagode/>. Acesso em: abril 2017.

                                                                                                                       130

http://www.monkeybuzz.com.br/artigos/16363/tom-ze-e-os-dez-anos-de-estudando-o-pagode/
http://www.monkeybuzz.com.br/artigos/16363/tom-ze-e-os-dez-anos-de-estudando-o-pagode/


popularidade  raríssimos,  mesmo com obras  interessantes  como o  clássico  álbum
Estudando o Samba, de 1976. (MONKEYBUZZ, 2015)

O site faz referência a tentativa de “salvar” o pagode, “refinar” o gênero e “colocar o

pagode elevado a qualquer nível”, como algo que pode soar uma pretensão elitista. Para além,

relata  a  trajetória  musical  de  Tom  Zé,  e  ressalta  a  sua  história  de  vida,  sua  formação

acadêmica erudita pela Universidade Federal da Bahia. Destacando como mentor o maestro

alemão Hans-Joachim Koellreutter, que chegou ao Brasil em 1933, e influenciou a música

brasileira  de  maneira  pujante,  sendo  professor  de  Tom Jobim,  Caetano  Veloso,  Gilberto

Mendes, Júlio Medaglia, José Miguel Wisnik, entre outros. Esse tipo de estrutura ratifica que

um texto crítico coerente busca perceber os modos específicos de pensamento e de produção

do  artista.  A partir  daí  tenta  propor  uma análise  da  obra  em si,  fazendo  isso  através  da

observação das pistas que obra dá e das leituras que ela possibilita. 

A verdade é que Tom Zé jamais pareceu compor para outra pessoa que não fosse ele
mesmo.  E  isso  não  é  mau.  Sua  alma  é  plural  e  cheia  de  inquietações,  gerando
criações igualmente diversas e interessantes. Mesmo assim, alguns momentos de sua
carreira  são  realmente  herméticos  e  o  colocaram  numa  categoria  de  “artista
maldito”,  do  qual  poucos  ouviam  falar,  muito  menos  ouvir.  (…)  Dentro  deste
contexto,  seu  disco  de  2005,  Estudando  O  Pagode  tem  papel  de  destaque.  O
lançamento do álbum coincide com o aniversário de quase trinta anos de Estudando
o Samba, mostrando que Tom Zé se dispunha a dar uma espécie de “aulão” sobre
ritmo, sociedade e entendimento da modernidade, não necessariamente nessa ordem
e de forma (felizmente) intuitiva. (…) (MONKEYBUZZ, 2015) 

Para  Carlos  Eduardo  Lima,  crítico  do  site  Monkeybuzz,  o  que  fica  evidente  é  a

intenção do artista em juntar num “aulão” o pagode como ritmo segregado e a segregação

sociocultural da mulher. A reflexão política do argumento tem como pauta a prática estética de

Tom Zé como forma de discurso crítico social, e não somente, como um “estudo” denso e

coeso  do  gênero  musical  pagode,  tal  como  abordou  a  maioria  das  críticas  da  imprensa

dominante. Por isso não à toa se refere ao  Estudando o Pagode como um disco-manifesto.

Isso é ratificado no seguinte trecho:

A ideia não é repensar uma variante do Samba, no caso, o próprio Pagode enquanto
ritmo musical  de sucesso no país  desde a década  anterior,  mas observar  e  fazer
reflexões  sobre  a  mulher.  Pensado como uma opereta  e  dividido em três  atos  o
Estudando O Pagode aborda segregação, preconceito com desenvoltura e sem abrir
mão  da  brejeirice  sonora.  Com  produção  e  presença  massiva  de  Jair  Oliveira,
tocando  instrumentos  tradicionais  como  cavaquinho  e  violão  de  sete  cordas,  as
canções visitam, além do próprio Samba, Eletrônica, Música Nordestina, Adoniran
Barbosa, Vinícius de Moraes, World Music, além do próprio Pagode, um gênero no
qual  a  presença  feminina  só  se  dá  como  inspiração,  restando  pouquíssima  ou
nenhuma representante com êxito neste terreno. As cantoras Zélia Duncan, Suzana
Salles, Luciana Mello se alternam nas vozes. Mesmo aparentemente difícil, o álbum
tem  apelo  Pop  já  na  divisão  das  16  canções,  em  seis  atos,  que  têm  duração
compatível com os formatos mais acessíveis e não abrem mão de nuances e detalhes
que  privilegiam  a  apreciação  mais  descompromissada.  Há  provocações  como
Mulher Navio Negreiro  mas há momentos assoviáveis como O Amor É Um Rock,
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dando a entender que Tom Zé não quer encher o saco de ninguém com conceitos
cabeçudos, mas divertir o ouvinte e a si mesmo, ainda que esteja falando de coisa
muito séria. Com o subtítulo  Na Opereta Segregamulher e Amor, enfatizando seu
formato e seu propósito, mais para uma conversa de botequim naquela terra brumosa
que adentramos quando passamos de um determinando limite etílico, o disco dá seu
recado  bem  demais  e  se  acomoda  com  graça  no  setor  de  obras  interessantes,
inteligentes  e  acessíveis  da  MPB  desde  sempre.  É  bom saber  que  obras  assim
surgem de tempos em tempos. (MONKEYBUZZ, 2015)

 No ano de  lançamento,  o  Estudando o  Pagode foi  visto  como “pouco palatável”,

difícil  de  ser  entendido  e  escutado  devido  suas  “estranhezas”  e  “sonoridades  não

convencionais”. A obra foi classificada como “uma floração tardia do tropicalismo”, como

“um  brutalismo  panfletário”  e  incoerente,  como  “uma  estranha  opereta  em  defesa  das

mulheres”. Em alguns comentários foi colocado como um disco de um “pagodeiro das elites”,

cuja  vontade  é  enquadrar  e  “salvar”  o  pagode,  ou  como  um  disco  de  um  gênio

incompreendido e quase renegado. Isso aparece diferente após uma distância estética entre o

horizonte de expectativa primário e o novo horizonte formulado, por isso a crítica de 2015

aborda o disco a partir de uma(s) nova(s) leitura(s).

O argumento do site Monkeybuzz, dez anos após o lançamento da obra, confirma a

necessidade  de  se  fazer  leituras  de  releituras  e  releituras  de  leituras,  para  que  assim  o

horizonte  de expectativa  social  seja  melhor  entendido.  Para o crítico  o “disco-manifesto”

cumpre aquilo que se propôs fazer, e não há dúvida de sua importância estético-política, o

crítico reforça o lugar de fala de Tom Zé, por isso a partilha do sensível entre mulheres, disco

e  pagode  não  é  efetivada.  Para  o  argumento  publicado  no  Monkeybuzz,  o  álbum  não  é

inaudível ou difícil de ser compreendido, a “brejeirice sonora” da obra e a presença feminina

(com cantoras convidadas) para cantar “um gênero no qual a presença feminina só se dá como

inspiração, restando pouquíssima ou nenhuma representante com êxito neste terreno”, torna o

Estudando o Pagode  um álbum de apelo  Pop desde  seu formato  ao  modo de apreciação

descompromissado, onde o ouvinte pode se divertir com uma das obras mais “interessantes,

inteligentes e acessíveis da MPB desde sempre” (MONKEYBUZZ, 2015). 

O  comentário  do  site  Monkeybuzz intenta  demonstrar  as  partes  exclusivas  que

constituem a obra, o crítico vislumbra destacar para o seu leitor aquilo que existe de parte

exclusiva no disco, observando o que o difere das demais obras até então lançadas. Todavia, a

presença  feminina  como  participação  especial  no  disco,  as  homenagens  às  cantoras

convidadas  não são suficientes  para  que a  obra  marque uma diferença  de  ordem político

democrática,  nos  termos  rancièrianos.  Visto  que,  existe  nesse  discurso  masculinista  uma

tentativa  social  crítica  que não se efetiva  como um dano,  nem como aquilo  que estar  se
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diferindo  dentro  do  espaço-comum  para  legitimar  a  voz  das  mulheres.  Apesar  disso,  é

coerente pensar que o disco pode tensionar as disputas sensíveis em torno dessa partilha sócio

comunicacional ao gerar opiniões e comentários diversos. Além de debates e reflexões que

penduram 10 anos depois do seu lançamento, como pôde ser visto no argumento de Lima. 

Deste modo, o Estudando o Pagode perpassa por regimes estéticos que se configuram

ou se modificam ao longo dos espaços e tempos. Num primeiro momento, como uma obra

“estranha”, “elitista” e que quer “salvar” o pagode, conforme observado nas críticas do ano de

2005. E num segundo momento, como um “disco-opereta-manifesto” que “mistura muito bem

o  social  com  a  música”,  tal  como  nas  críticas  redigidas  7  ou  10  anos  depois  do  seu

lançamento. Os estudos de Jauss ajuda na compreensão de que num momento inicial, o leitor

contemporâneo ao disco percebe a partir de uma leitura de primeiro efeito. Por isso, a atenção

se volta para os elementos mais imantes, estruturas sonoras, nuances harmônicas e melodias.

Os comentários críticos do ano de 2005 deram mais atenção ao “dissecar” do pagode e os

debates sugeridos se encaminharam nesse sentido. Somente, com uma distância estética de

alguns  anos,  pode  ser  percebido  argumentos  críticos  que  se  centravam na  segregação  da

mulher como temática principal da obra. 

Pensando  no  regime  estético  e  nas  reivindicações  sociopolíticas  na  sociedade

contemporânea, pode-se afirmar que no início dos anos 2000, os debates e reflexões sobre a

temática estavam em consolidação. Em meados da década até então, a luta das mulheres e a

reivindicação de espaços e voz dentro da sociedade se intensificou muito. Talvez, por esse

motivo, somente anos depois, a crítica especializada passou a pensar na temática da mulher

como elemento central do Estudando o Pagode. No regime estético atual se nota cada vez a

presença  feminina  e  das  mulheres  dentro  da  música  brasileira,  ainda  muito  machista  e

masculinista. Dentro desses espaços comuns, tanto aqueles considerados mainstream quanto

nos  alternativos,  existem  cantoras,  poetisas  e  musicistas  produzindo  discos,  shows  e

composições  autorais  que reivindicam a luta  feminista,  a luta  das mulheres,  a questão do

feminino, a luta LGBTQ e outras. Por exemplo, Elza Soares, Aíla, Alice Caymmi, Lurdez da

Luz, Luana Hansen, Jadsa Castro, Luedji Luna, Xênia França, Josyara, Karina Buhr, Anelis

Assumpção, Letrux, Tássia Reis, Flora Matos, Céu, Drik Barbosa, Larissa Luz, Lívia Nery,

Lívia Matos, Aiace, Talita Avelino, Serena Assumpção, entre outras. Elas ocupam espaços

como o Festival Sonora, que ocorre anualmente na América Latina e Europa, o que demonstra

o fortalecimento de redes de mulheres compositoras. 
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Comparando com o Estudando o Pagode, o disco A Mulher do fim do mundo (2015),

lançado por Elza Soares, cumpre um papel muito mais efetivo nessa partilha do sensível entre

quem  faz,  quem  produz  e  quem  discursa.  Ainda  que  com  participação  de  músicos,

arranjadores e produtores musicais, a obra com uma mulher que canta, interpreta e discursa

sobre as questões femininas e das mulheres parece se diferir bem mais na sociedade. Existe aí

o ato de tomar parte  no comum e de tornar  comum as  partes  exclusivas  de ser e  existir

enquanto mulher no Brasil. Nesse caso, a partilha se torna efetiva entre mulheres, cantora e

disco.  Obviamente,  será  pretensioso  e  apressado  configurá-lo  como  revolucionário  e

transformador, mas sem dúvida, não é desmerecido dizer que a partilha do sensível aparece

com mais potência e efetivação.

Posto  isto,  este  trabalho  busca  estabelecer  o  modo  como  a  crítica  cultural  atuou

predominantemente na recepção do disco – se de modo policialesco ou político. Os regimes

estéticos  dos anos 2005 e 2015 se aproximam bastante,  entretanto,  quando se observa as

partes exclusivas de cada crítica musical redigida sobre o Estudando o Pagode, é notável que

a temática da segregação da mulher parece ter ganhado mais relevância após 10 anos de seu

lançamento. Isso se deve a própria configuração do regime estético das artes nos anos 2000

até  os  dias  atuais.  Conforme  citado,  essa  pauta  estético-política  tem sido  recorrente  nas

produções  musicais  contemporâneas,  e  não  somente,  se  encontra  no  cinema,  programas

televisivos, telenovelas, etc. 

A segregação do pagode aparece com mais força nos comentários críticos do ano de

lançamento, contudo, não passa despercebido nos anos posteriores. O debate mais aflorado

pode ser observado na entrevista que Tom Zé concedeu ao programa Roda Viva (2005)65. A

bancada  de  entrevistadores  composta  por  Paulo  Markun  (jornalista  e  apresentador  do

programa),  Júlio Medaglia  (maestro),  Flávia Guerra (jornalista  Caderno 2 Estadão),  Maria

Amélia Rocha Lopes (jornalista e crítica de música), Tárik de Souza (crítico de música do

Jornal do Brasil),  Carlos Calado (jornalista e crítico de música da Folha de SP) e Patrícia

Palumbo  (jornalista).  Todos  representantes  de  meios  de  comunicação  dominantes,  cuja

legitimidade se estabelece pelo ethos sociocultural e ordem estética diante do que é bom ou

ruim, tendo como base uma erudição da cultura brasileira. Pode se notar uma série de disputas

valorativas e discursivas travadas sobre a segregação do pagode, a diluição atual e a estética

contemporânea.  A  grande  maioria  dos  críticos  presentes  atuam  dentro  de  uma  ordem

65 Entrevista de Tom Zé ao Programa Roda Viva (2005). Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?
v=DFgE4OLgWTU>. Acesso em: abril 2017.
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policialesca e erudita diante do “estudo” do pagode, de maneira a ovacionar o disco recém-

lançado e legitimar o “pagodeiro das elites”. Na concepção dos entrevistadores, o pagode tão

diluído e segregador merecia uma obra que o “salvasse”, nas falas dos entrevistadores não

existem questionamentos estético-políticos relevantes, mas uma espécie de consagração do

artista baiano. Por fim, importa saber que para Tom Zé a ideia da obra é falar da segregação

do pagode e reinventá-lo, bem como abordar a temática da mulher. Segundo ele, o disco é um

olhar masculino sobre a temática, e por isso, podemos afirmar que a partilha do sensível entre

o disco e as mulheres não se efetiva. A obra não dá voz a causa, mas fala sobre ela.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Aqui se reivindica reflexões e questionamentos acerca dos horizontes de expectativa

social e dos regimes estéticos como forma de compreender o fenômeno Tom Zé do ostracismo

ao cânone. A percepção dos regimes estéticos se torna importante, pois liberta as produções

artísticas de padrões e regras hierárquicas para a criação, identificando-as com as próprias

formas assumidas pela vida, com as manifestações da vida de um povo (ROCHA; KASTRUP,

2008),  observando-os  como forma de  reorganização  via  ação  política  por  parte  de  quem

critica. 

Ficou explícito que a crítica musical dos anos 70 tinha maneiras de fazer distintas da

crítica  contemporânea.  Regimes  estéticos  diferentes  se  constituíram,  o  que  justifica  o

fenômeno pelo qual a obra de Tom Zé passou até atingir reconhecimento sociocultural e de

crítica dentro da comunidade. Existem regimes específicos de pensamento e modos de fazer

que são marcados pela  presença de uma “potência  heterogênea”.  Desse modo, a partir  de

Rancière (2005) entendemos que o regime estético é um núcleo identificador das vontades e

modos de fazer artísticos que marcam uma temporalidade ou época. 

Outra reflexão importante é perceber que na medida que o jornalismo cultural  está

associado com um agendamento,  baseado nas  demandas  de  mercado e  consumo,  o fazer

crítico  e  as  avaliações  das  obras  tornam-se  menos  política  e  mais  policialesca.  Por  isso,

escolher a pauta ou notícia deixou de ser um ato de ressonância sociocultural e relevância

sociopolítica, e passou a ser uma atitude de ordem policial (status quo reafirmado), baseada

no  ordenamento  estético  daquilo  que  deve  ser  publicado  ou  não  pela  sua  relevância  de

mercado e vendagem. 

Conforme observado,  os  argumentos  críticos  redigidos  sobre o disco  Estudando o

Samba no ano de 1976, atuou pela ordem policialesca quando valorava a obra a partir das
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relações  mercadológicas,  tendo como base analítica o ordenamento  estético  vigente,  cujas

regras e recomendações precisavam ser seguidas dentro dessa lógica. Assim, a obra poderia

alcançar  sucesso  de  público,  vendas  e  recepção  positiva  perante  a  crítica  cultural.  Os

comentários críticos que burlaram com esse modo de fazer da crítica cultural na época, podem

ser considerados políticos. Na medida em que, o dissenso se dá pela ruptura com as formas

canônicas e tradicionalistas,  as críticas da imprensa emergente ou alternativa se alinharam

mais com essa ordem. 

Existem oscilações entre as duas instâncias do consenso policial e dissenso político.

Podemos observar que uma mesma crítica pode ser política e policialesca por um ou outro

aspecto.  Tendo em conta que um argumento pode estar  em acordo como lógica  textual  e

formas estilísticas da crítica cultural, mas romper com ela ao propor um discurso divergente

do ordenamento estético da época. Ou mesmo, um comentário que se distancia da retórica

tradicional e das formas textuais da crítica cultural legitimada pode se manter alinhado com a

ordem estética estabelecida.

Na perspectiva deste trabalho, uma crítica coerente e consciente prioriza a conjunção

entre imanência da obra e contextos de emergência. É importante também ficar claro que uma

crítica  emergente  pode  sim  ser  policialesca.  Ao  compor  um  argumento  imante  e  pouco

contextual, ou ao propor um comentário crítico que inclua os contextos das obras suprimindo

suas  materialidades,  se  instala  uma  ordem  de  polícia  em  relação  ao  estabelecido.  O

comentário emergente pode abordar a imanência e o contexto, mas permanecer policialesco

quanto ao regime estético da época, bem como o comentário considerado político pode em

determinado contexto ou sobre algum aspecto se configurar policialesco.  As categorias  de

dissenso político e consenso policial são complexas e complexificadas pelos modos de fazer

da crítica (estrutura textual, estilísticas e padrões didáticos) e pelos regimes estéticos (modos

de  pensamentos,  práticas  estético-políticas  e  discursivas  de  uma  época,  grupo  social,

instituição,  sociedade  e/ou  comunidade).  Por  isso,  a  categorização  sugere  uma

contextualização com a historicidade da experiência com a obra e uma avaliação rigorosa

quanto aos contextos de produção e recepção dos comentários dos críticos. 

Pode-se  afirmar  que  o  fazer  crítico  está  tensionado  entre  o  gosto  pessoal  e  a

subjetivação política. O senso comum da comunidade e o censor estético direciona, de alguma

maneira, as disputas e embates em torno do produto musical, ou mesmo, ratifica a falta de

debates  ou  legitima  a  autoridade  do  crítico.  Tendo  em conta  que  na  década  de  1970,  a

comunidade  era  mais  restrita  aos  críticos,  especialistas  e  artistas,  os  diálogos  ou  debates
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públicos eram mais limitados. A crítica musical também agia dentro da comunidade valorando

e  filtrando  temáticas  relacionadas  às  produções  musicais  configuradas  dentro  de  um

contrassenso  ao  regime  militar,  a  censura  e  a  repressão.  Ela  reverenciava  produções  que

estivessem dentro  do  “gosto  popular”,  sem distorções,  inovações  ou  “samba  novo”.  Fica

evidente que o horizonte de expectativa social e da crítica musical especializada tinha como

“termômetro” o popular, aquilo que o povo gostava entraria nas pautas dos jornais e revistas

especializados. 

Quando se observa os regimes estéticos posteriores aos anos 70, se nota que as lógicas

de  mercado,  vendagem e sucesso de público  se mantém.  Contudo,  a  relação dos  críticos

musicais  com  a  obra  de  Tom  Zé  se  estabelece  de  maneira  distinta.  Os  horizontes  de

expectativa  interno à  obra e  o  horizonte  social  estão mais  consolidados,  de modo que as

práticas estéticas e modos de fazer já estão decodificados. A recepção estética positiva perante

a crítica internacional e a validação dada por um especialista da música fez emergir no Brasil

novas  possibilidades  sensíveis  em torno do disco,  contribuindo  para novas  (re)leituras  do

Estudando o Samba. Para além, nessas décadas, o regime estético das artes se encontra num

estágio, cuja concepção laboratorial das produções musicais, já não causam tanta estranheza.

Os trabalhos lançados nesse período se alinham como as formas musicais mais híbridas e as

mesclas de sonoridades são comuns nos modos de compor música. 

O  disco  Estudando  o  Pagode,  ao  ser  observado  pelas  conceituações  de  Jacques

Rancière (2010), é considerado um modo de ser sensível próprio dos produtos das artes. Isso

não remete a  mera  questão de gosto,  ou a  teoria  da sensibilidade  para se  referir  aos  que

apreciam a obra ou não. Esse modo sensível tem a ver com aquilo que pertence ao modo de

ser dos objetos estéticos e seus efeitos ao propor um regime de pensamento e de identificação.

No caso do disco de 2005, ao propor uma obra que se pretende ao mesmo tempo política e

estética,  se  nota  um modo  de  reflexão  que  se  dá  pela  intersecção  entre  o  horizonte  de

expectativa  interno e  o social.  O que  reafirma  que  os  objetos  artísticos  são  identificados

enquanto tais porque pertencem a um regime estético específico do sensível. Sendo assim, ele

é partilhável e subtraído de suas conexões ordinárias e contextos de emergência social. Esse

regime está habitado por uma potência heterogênea e democrática do estado estético que se

encontra entre a técnica e as formas de visibilidade. Os critérios de apreciação e os modos de

pensamento,  as  maneiras  de  fazer  e  as  percepções  estéticas  também  compõem  esse(s)

regime(s).  A música  e  a  política  como  lugares  de  disputas  sensíveis  ocorrem  em  uma
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distribuição  polêmica  das  maneiras  de  ser  dos  artistas  e/ou  das  “ocupações”  dos  críticos

musicais nos espaços possíveis da crítica especializada. 

A explicação das  coisas  confusas  ou das  coisas  aparentemente  entendidas  fica por

conta dos dois especialistas em questão, David Byrne e o próprio Tom Zé. A crítica musical

compactua com o entendimento e com os esclarecimentos dos que explicam e os utilizam para

reforçar seus argumentos críticos. Se existe um censor estético dentro da crítica que ordena o

regime vigente, existe por ela mesma uma necessidade de aval, cuja autoridade advém dos

entendidos  (especialistas).  Nessa  perspectiva,  a  crítica  especializada  se  mantém  atada  ao

sentido de comunidade, cuja função é o ordenamento estético e a (re)figuração do sensível,

convertendo o estado das coisas,  das experiências,  do experienciar  como parte  da relação

entre  quem  produz,  quem  descreve  e  critica,  quem  analisa  e  explica,  quem  aprecia  e

experiencia. 

Por  esse  ângulo,  pode-se  dizer  que  a  internet  não  necessariamente  amplia  as

possibilidades sensíveis ou a experiência estética com produtos musicais em circulação na

web. Na realidade, ela democratiza a partilha do sensível ao redirecionar os modos de fazer da

crítica musical especializada.  Hoje em dia, existem incontáveis sites e blogs que abordam

temáticas relacionadas ao universo da música, seja redigindo comentários críticos ou opiniões

atreladas  aos  gostos  e  valores  estéticos  de  quem  escreve,  seja  reunindo  nesses  espaços

virtuais, como forma de acervo e/ou hemeroteca, as publicações sobre discos dessa década ou

de períodos anteriores, como é o caso do site Collectors Rooms. 

Tendo  como  base  conceitual  os  estudos  de  Jacques  Rancière  (2010),  foi  possível

observar as formas de normatividade e de ruptura na comunidade crítica, além de detectar as

condições que definem e determinam uma obra ser ou não reconhecida. Nesse sentido, isso

tem a ver com as partilhas do representável e do irrepresentável, principalmente, quando a

crítica vislumbra classificar uma obra dentro de um ou outro tipo de arte ou gênero musical.

Essa automatização das ordens artísticas, a partir dos conceitos tradicionais de  Arte,  belo  e

sublime,  se  tornam  uma  generalização  das  maneiras  de  fazer  e  das  “ocupações”,  o  que

delimita até mesmo as sensibilidades sobre as obras e modos de experienciá-las. 

O regime estético das artes é caro a este trabalho, já que o regime representativo da

Arte, belo e sublime sugere uma hierarquia global das “ocupações” e das obras. Ao contrário

disso, o regime estético sugere perceber as especificidades desse comum partilhado, a partir

de um modo de ser sensível próprio dos produtos da arte. O que torna possível perceber que

as  “ocupações”  dos  críticos  e  seus  comentários,  e,  os  objetos  estéticos  como  produtos
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midiáticos, oscilam entre a ordem policialesca e a ordem política. Por isso não basta delimitar

ou hierarquizar, mas contextualizar a obra dentro de suas especificidades internas e externas.

Dessa forma, a crítica musical se torna democrática ao propor uma partilha do sensível como

resultado do entrelaçamento de uma pluralidade de fatores e acontecimentos socioculturais,

históricos, contextuais e imanentes.

A democracia não é uma questão de instituições, mas de atividade, uma questão de
imaginação. Foi o que aconteceu ontem nas ruas, nas fábricas ou nas universidades,
é  o que acontece hoje na internet,  na circulação de informação e nas formas de
mobilização que passam pelas redes sociais, pela ocupação das praças e pela sua
transformação em espaço político. A tarefa democrática é dar ao povo uma figura
autônoma, separada da que se encontra confiscada pelo poder estatal. (JACQUES
RANCIÈRE, 2014)

O político  e  democrático  não  são  entendidos  como  forma  de  excluir  o  direito  à

diferença, mas sim como modo de pensar criticamente sobre a política, os discursos e sua

gramatologia,  a música e suas formas estéticas. Como forma de considerar os dissensos e

consensos da crítica especializada e a própria democracia para além do modelo moderno de

representatividade partidária e instituições estatais. Por esse motivo, a marca da diferença vem

daquilo  que  está  se  diferindo,  pois  o  democrático  é  entendido  como  uma  forma  de

organização social capaz de promover direitos a todos aqueles que nasceram sem nenhum

título particular, sem riqueza ou conhecimento para exercer o poder. 

Na democracia institucional existe uma delimitação de quem pode governar e quem

pode ser governado. A proposta desta dissertação é pensar no democrático como um dano para

a poder institucionalizado, pois a partilha democrática estaria em tornar comum esses poderes

como forma de extensão da democracia e do poder para além das instituições formalizadas.

Para Rancière (2014) os indivíduos não vivem numa democracia porque a democracia não é

uma forma de Estado ou de sociedade,  mas um poder que sempre excede as suas formas.

Novamente,  é  preciso  diferir  ou  estar  se  diferindo  nos  cargos  públicos  ou  políticos,  no

trabalho, nas “ocupações”, na vida cotidiana, nas práticas políticas, estéticas ou artísticas.

A noção da comunicação social como espaço democrático tem como fundamento os

espaços dos possíveis, nos quais as práticas estéticas e artísticas são mobilizadas, debatidas e

refletidas  pela  crítica  cultural  e  demais  vetores  comunicacionais.  A  ocupação  e  as

transformações geradas por essa atividade na refiguração do sensível evoca pensá-la como um

espaço político, cuja subjetividade e coletividade se configuram como uma tarefa democrática

para  a  partilha  desse  sensível  em  torno  dos  produtos  musicais  e  seus  efeitos  a  serem

experienciados pela comunidade. 

                                                                                                                       139



Os críticos como figuras autônomas e singulares, ao propor um coletivo, repensa uma

ordem interativa diante da cultura e suas lógicas vigentes, por isso torna possível perceber que

a atividade crítica conforma regimes estéticos e possibilidades para a experiência estética. Os

argumentos  e comentários  “educam” e buscam “convencer” o público quanto ao estético-

político da obra analisada. Isso se dá desde a seleção da obra a ser criticada ao juízo em si,

desde a valoração estética a avaliação artística. Este trabalho teve como proposta perceber tais

nuances da crítica musical através do ordenamento estético que se encontra entre o dissenso

político e o consenso policial. 

Naquilo que se refere aos limites metodológicos desta dissertação, podemos dizer que

não  é  possível  dar  contar,  a  partir  desse  estudo  de  caso,  dos  regimes  estéticos  contra

hegemônicos,  tendo  em  vista  que  a  análise  realizada  teve  como  corpus  empírico  os

comentários críticos redigidos em jornais e revistas da imprensa especializada, cuja tradição

está atrelada ao hegemônico. Entretanto, existem aspectos que surgem com necessidade de

desdobramentos  para  pesquisas  posteriores  e  que  podem  contribuir  para  aqueles  que

pretendem continuar estudando o campo da crítica cultural. 

A categorização da crítica entre o dissenso político e o consenso policial amplia as

possibilidades sensíveis e análises no âmbito estético-político. Isso retira da crítica cultural

seu  senso  de  autoridade  e  demonstra  os  modos  como  é  retroalimentada  pelas  relações

estabelecidas dentro da comunidade, e dos diferentes regimes estéticos que se conformam a

partir dela e no entorno dela. A postulação estético-político possibilita pensar numa instância

democrática  do  sensível,  onde  o  próprio  ordenamento  estético  hegemônico  pode  ser

questionado ou reafirmado pelos sujeitos sociais que compõem a comunidade crítica. 

A partilha  do  sensível  é  compreendida  dentro  de  uma  coletividade  composta  por

produtos culturais amplos e diversos, o estudo de caso proposto se baseou nos argumentos

críticos e ordenamento discursivo/estético em torno de dois discos de música. Contudo, esse

tipo de categorização entre  a  ordem política e policialesca  pode ser observado em outros

produtos culturais. Nos filmes e materiais audiovisuais diversos, como videoclipes, se pode

notar como atuam as formas estéticas inerentes as obras, e como essas perpetuam ou rompem

com o canônico  dentro  do universo cinematográfico.  Eles  podem estar  de  acordo com o

hegemônico  hollywoodiano  ou  burlar  as  regras  previstas  estando  ou  não  inseridos  numa

indústria mainstream. 

A partir desse tipo de categoria, se pode pensar nos modos de fazer e de atuação da

televisão  e  seus  produtos,  perceber  como  os  jornalistas,  diretores  e  produtores  de  TV
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conformam  e  ordenam  o  estético-político  dentro  desse  espaço  comunicacional.  Já  que

inseridos  em um ambiente  tão  hierarquizado  é  possível  existir  oscilações  ou  disputas  de

ordem estética em torno do que pode ser dito e do que deve ser suprimido dos telejornais, dos

programas de auditórios, das telenovelas e outros. 

No jornalismo político é notável o quanto o ordenamento estético-político hegemônico

pode  inferir  desde  as  menções  às  citações  sobre  os  atores  políticos  dentro  dos  jornais

impressos, web jornais e telejornais, conformando maneiras de partilhar as informações que

perpassam por um filtro específico e que visa interesses não necessariamente democráticos, ao

menos nos termos de Jacques Rancière. Podemos pensar em categorias de dissenso político e

consenso policial para o jornalismo político no Brasil, ou mesmo, em países mais e menos

democráticos. Essa relação de ordem policialesca e política perpassa o jornalismo de maneira

ampla, mas existem setores específicos onde isso pode ser melhor constatado. Ao comparar a

imprensa hegemônica e tradicional com a imprensa emergente e contra hegemônica, nota-se

que esses valores, oscilações e relações variam bastante. A atuação dos regimes estéticos e

modos de fazer influenciarão nas maneiras de ordenar o sensível. 

No  campo  da  literatura,  mais  especificamente,  no  que  se  refere  as  biografias  e

autobiografias de personalidades ou artistas, o ordenamento estético também pode atuar na

configuração  sensível  e  nas  maneiras  de  lidar  com  as  relações  políticas  e  policialescas

impostas por quem redige e edita, e, por quem tem a sua vida relatada na obra. Nesse sentido,

inúmeros casos chamam atenção, as biografias não-autorizadas de Roberto Carlos e Caetano

Veloso, as autobiografias de Rita Lee e Tom Zé, todas elas podem oscilar entre o que quem

disse o que e  o que quem pode dizer  o  que.  Isso gera  polêmicas  e  disputas  discursivas,

estéticas  e valorativas sobre as obras ou sobre os atores nelas descritos.  Os textos podem

manter uma ordem policial  a partir do que foi autorizado ser dito por quem terá sua vida

biografada, ou pode romper com esses valores e revelar aspectos escusos e “proibidos” sobre

a história da personalidade relatada. 

Nesta  pesquisa,  os  jornais  O  Globo,  Folha  de  São  Paulo,  Veja,  Época, Istoé se

estabeleceram dentro de um ordenamento estético bastante hegemônico e policialesco quando

comparado  com os  argumentos  críticos  redigidos  em  O Poti,  Diário  do  Paraná  e  Carta

Capital. Mas ainda assim, na maioria dos citados, existe uma oscilação entre as duas ordens,

isso pôde ser visto também no Tribuna da Imprensa e nos sites UOL Música e Link Sonoro.

Enquanto que os sites  JB Online,  Collectors Rooms,  Monkeybuzz e o jornal  Movimento se

notou uma ordem política mais consolidada. 
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Esses aspectos chamados em causa na experiência entre as obras e os comentários

críticos, bem como as oscilações entre as categorias de ordem policial e política se devem aos

regimes estéticos estabelecidos nas diferentes épocas em que as críticas foram redigidas. Mas

também tem a ver com os modos de fazer da crítica cultural e os regimes de pensamento que

se  encontram  no  limiar  entre  o  hegemônico  canonizado  e  as  formas  estéticas  não

padronizadas. Por isso vislumbramos também pensar na existência de duas outras categorias,

o consenso político e o dissenso policial atuando em paralelo com o consenso policial e o

dissenso político. Acreditamos que o desenvolvimento disso se dará a posteriori, a partir do

desenvolvimento de novas pesquisas no campo ou como ampliação desta mesma.

A crítica cultural se estabelece entre um censor de autoridade e legitimidade a partir a

“ocupação” de cada crítico e de qual meio de comunicação se fala. Isso também tem a ver

com a subjetivação política e as formas como se deve ou se pode partilhar o sensível. Ou seja,

a própria crítica se vê tensionada pelos valores que ela chama em causa para a formulação de

ordem estética sobre os produtos culturais  a serem criticados.  A ordem tensiva não se dá

somente  sobre  as  obras,  artistas  e  público.  Dentro  da  própria  atividade  crítica,  a  partilha

acontece entre o comunicacional e o gosto pessoal. 
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