
rã uma vez uma sigla chamada
MPB. Designava uma tal "músi-
:a popular brasileira" e se tor-
nou moeda corrente a partir dos
inos 1960, quando adotada por

toda uma geração universitária de com-
positores, cantores e admiradores. Déca-
das adiante, a sigla pouco a pouco se en-
castelou. Isolou-se de gêneros suposta-
mente "inferiores", blindou-se como
num condomínio fechado de bairro no-
bre. Entrou em crise, até de identidade.
Quem faria a MPB de 2008? O rococó
Djavan ou a simplória Banda Calypso? O
bissexto João Gilberto ou a onipresente
Ivete Sangalo? O que seria MPB em
2008? O banquinho-e-violão em redutos
exclusivos do eixo Rio-São Paulo ou o
pop que corre por fora da indústria e lota
arenas nas periferias do Brasil?

A resposta seria tudo isso ao mesmo
tempo, caso a sigla MPB tivesse resguar-
dado o alcance do pomposo nome com-
posto. Talvez não seja quase nada, tal é a
tendência ao confinarnento que passou a
acompanhar os termos "música", "popu-
lar" e "brasileira", quando colocados lado

a lado. "Criou-se esse termo MPB como
se fosse um tipo de música, o que acho
inadequado, apesar de estar consagrado",
afirma o historiador cearense Jairo Seve-
riano, autor de um livro recém-lançado
que, por sinal, leva no título o termo fatí-
dico, Uma História da Música Popular Bra-
sileira das Origens à Modernidade (Edito-
ra 34, 504 págs., R$ 64). "É uma sigla.
Deveria ser usada para designar a músi-
ca de qualquer gênero,
moderna ou antiga, boa
ou ruim. Mas passou a
ser a música popular bra-
sileira de elite."

Hoje automático, o
uso da expressão perde
de vista o fato de que a si-
gla é uma invenção, e que
nem sempre houve sen-
tido em usá-la, ou mes-
mo em discriminar a música entre popu-
lar" e "erudita", como se fossem pólos
opostos, incompatíveis. O estudo de Se-
veriano parte do compositor mulato Do-
mingos Caldas Barbosa, cantor de modi-
nhas e lundus para a aristocracia de Por-
tugal nos anos 1700. Não era rotulado de
"popular" ou "erudito", mas, corno relata
Severiano, atraía manifestações iradas

como a do historiador português Antônio
Ribeiro dos Santos: "Eu não conheço um
poeta mais prejudicial à educação (...) do
que este trovador de Vênus e Cupido".

Segundo Severiano, a querela entre "po-
pulares" e "eruditos" já era pronunciada
na década de 1930, época de avanço do
cinema falado, rádio, disco e a primeira
grande geração de músicos "populares"

no Brasil, de Silvio Cal-
das e Carmen Miranda.
"Fui adolescente nos
anos 40, e na minha famí-
lia havia um preconceito
terrível contra a música
popular, como havia na
classe média e principal-
mente na alta. Só consi-
deravam música o que
era de concerto. Esse en-

te já nasceu com a conotação de inferio-
ridade perante a música clássica."

Espezinhada pelos ditos "eruditos", a
música "popular" iniciou sua própria tra-
jetória de elitização em 1958, com o sur-
gimento da bossa nova. Tom Jobim in-
corporou Villa-Lobos, João Gilberto ab-
sorveu o jazz e os universitários dos anos
60 deram partida à sigla MPB, que mais
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tarde hostilizaria subliminarmente
subgêneros "menores", como sam-
ba, rock, música caipira ou românti-
ca. A consolidação de guetos levou
criadores e consumidores a fazerem
vista grossa a "detalhes" fora de lu-
gar nas gavetas classificatórias,
como a sofisticação contida em gê-
neros "populares" como samba e
choro, ou a banalidade inerente a
muitas letras da bossa nova.

De acordo com Severiano, muito
da MPB operante ainda hoje tem raí-
zes no samba-canção dos anos 50, em
duas vertentes cada vez mais distan-
ciadas uma da outra. A "moderna"
nasceu da obra então acariocada do
baiano Dorival Caymmi e de nomes
corno Lúcio Alves e Dolores Duran.
Originou a bossa nova, que derivou
para a canção de protesto, a tropicá-
lia e a MPB. A vertente "tradicional",
de autores como Herivelto Martins e
Lupicinio Rodrigues, seguiria com os can-
tores Anísio Silva e Alternar Dutra e re-
dundaria, segundo ele, na música "cafo-
na" e "brega" das décadas seguintes.

A distinção oculta um curioso para-
doxo. Cafonas e bregas (e sertanejos, pa-
godeiros, axezeiros, funkeiros) formula-
riam a música efetivamente mais difun-
dida do Brasil. Mas o termo "popular"
seria seqüestrado por segmentos primei-
ro mais sofisticados, depois mais hermé-
ticos e por fim menos populares.

Diretor da gravadora paulista Trama,
João Marcello Bôscoli sai em defesa do
"P" de MPB: "Entendo o termo 'popular'
não como comercial ou de massa, mas
como não erudito. É sabido que a maio-
ria dos artistas da MPB não tem compro-
misso em construir hinos à multidão".
Ele lamenta a dissolução da sigla: "A bos-
sa nova foi feita e depois não houve pros-
seguimento. O mesmo aconteceu com a
tropicália. A indústria fonográfica perdeu
a bossa e a tropicália, e também a MPB.
Mas a indústria não é diferente do resto
do País. Somos um país que não consegue
construir". E defende a permanência do
termo: "MPB é um nome legal, embora
hoje lembre música de festival, ou sofisti-
cada, feita pela elite daqueles artistas que
a gente sabe quais são. Mas vale a pena pe-
gar a sigla e jogar fora? Só se vai gastar di-
nheiro para criar outro nome".

O jornalista e escritor paulista Zuza
Homem de Mello sustenta que são me-

nos distintos atualmente os limites entre
MPB e música clássica: "A barreira é
muito menor. A música de Luiz Tatit ou
Cuinga aproxima-se muito mais da de
Villa-Lobos ou Radamés Gnattali que da-
quilo que hoje tem apelo pop, que é Ive-
te Sangalo, Ana Carolina. A atração de-
las é numa outra região, às vezes você
nem sabe o que as letras querem dizer".

Ele situa a MPB perto do jazz, como
música para ser ouvida, e não dançada.
E mais ligada, talvez, dos gabinetes que
das multidões. Outro paradoxo, pois o

jazz nasceu dançante, "popular",
S como o próprio Zuza esmiuça em
^ Música nas Veias (Editora 34, 360

págs., R$ 46). A MPB talvez repe-
tisse esse destino, de lenta viagem
da explosão comercial à conversão
ern peça de museu. E os salões que
já tocaram jazz, gafieira c rock hoje
tocam funk e tecno. "A música dan-
çante sempre foi mutante. O que é
hoje não será amanhã", avalia.

O antropólogo Hermano Vianna ré
flete sobre a elitização da música "po-
pular" com indagações: "Será que a
MPB não faz mais canções popula-
res? Mas, se o CD da Vanessa da Mata
é MPB, aquela canção com Ben Har-
per (um pop de alta rotação no rádio)
não é popular? E será que MPB sig-
nifica alguma coisa ainda? Significa
o quê?" E arremata; "A quem interes-
saria uma definição clara de MPB?

As lojas de discos que não mais existem?"
A cantora Olivia Hime, diretora da gra-

vadora carioca Biscoito Fino, diz receber
diariamente cinco discos de jovens que
afirmam fazer MPB. "Querem dizer que
fazem música nos moldes de Chico Buar-
que e Edu Lobo, e não axé, rock ou hip-
hop." Ela reconhece os paradoxos da sigla:
"É contraditório. Essa música passa a não
ser popular, pois não é mais cantarolada".

Para quem não se ajusta bem aos câno-
nes da MPB, o sentimento parece ser de
inadaptação. "Existe uma separação, né?"
pergunta a compositora e cantora carioca
Teresa Cristina, próxima ao samba. "Leio
em notinhas e pesquisas por aí, 'Chico
Buarque, compositor', 'João Nogueira,
sambista'. 'João Bosco, compositor', 'Nei
Lopes, sambista'. Quem escreve nem se dá
conta da separação." Preocupada com a
música feita mais "para separar" que "para
unir", acrescenta: "Sinto que há uma re-
sistência de assumir o samba como MPB,
que as pessoas gostam dessa divisão como
idéia de sofisticação. 'Tal coisa não é mais
samba, virou MPB porque se sofisticou'".

"Essa sigla me incomoda muito, porque
o Brasil que vejo é muito diferente. A MPB
vende um Brasil que não é o Brasil, com
papel celofane, sofisticado", reivindica o
paulista Leandro Lehart, ex-integrante do
grupo de pagode Art Popular e entusiasta
da mistura de samba com outros gêneros.
"MPB é como se fosse um clube, a que al-
gumas pessoas têm acesso e outras, não.
Ouvi de radialista que minha música não
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toca em rádio de MPB porque sou pago-
deiro, 'as pessoas vão se incomodar de ou-
vir aqui'. Não faço questão de fazer parte
dessa sigla, ela não acrescenta nada. Meu
trabalho é popular, de massa", afirma, do
alto de agenda de shows lotados Brasil afo-
ra, nos quais vende o CD Mestiço, lançado
artesanalmente, sem gravadora.

"Minha geração usou o samba porque
pandeiro é mais barato que bateria, um ca-
vaquinho custa menos que um contrabai-
xo. Sou fã de Raul Seixas, James Brown,
Djavan, e economizava para comprar os
tamborins de plástico que o Mappin anun-
ciava na tevê", completa, remetendo à ci-
são social por trás das músicas.

"Nunca na minha vida usei esse ter-
mo. Podem me colocar em qualquer ou-
tro lugar, só não quero me localizar na
MPB", afirma o paulista Luiz Tatit, cantor,
compositor, acadêmico e escritor. Autor
de música elaborada na tradição de Noel
Rosa e Lamartine Babo, ele explica a aver-
são ao termo: "Para mim, MPB tem uma
conotação muito conservadora. Denota
algo que parece de qualidade, mas é esté-
ril, porque não pode se misturar, não pode
ser rap, nem reggae, nem rock".

Refere-se a uma "atitude erudita" no
topo da MPB e faz ressalvas ao modo
como se costuma discriminar canção
"sofisticada" de "comercial". "A música
brega é muito mais acessível e tem sem-
pre um grande público, uma perenidade
absoluta. A MPB se encaixa num seg-
mento de elite, como se fosse mais ela-
borada. E não é, porque, quanto à me-
lodia, é tudo mais ou menos a mesma
coisa. A avaliação da qualidade muitas

vezes está fora da música, é ideológica."
Zuza Homem de Mello faz avaliação

de ouvidos abertos ao futuro: "Tenho no-
tado que, no interior do Brasil, há mani-
festações de jovens volta-
dos à música local, ao fol-
clore, de uma seriedade in-
crível. São violeiros de um
preparo técnico como nun-
ca vi antes. No Rio e em
São Paulo, vivemos cerca-
dos, numa redoma, e não
vemos nada disso".

O campo de força da cha-
mada "qualidade" musical
foi tensionado de modo dramático pelos
tropicalistas de 1968. "Minhas tias di-
ziam: 'Esse negócio de vocês não é músi-
ca, é ritmo'. Para elas, éramos a barbárie",
diz o baiano Tom Zé. E lembra um episó-

dio do festival de 1969:
"Tínhamos o gosto pela
música caipira, que não se
podia contar a ninguém.
Quando eu e os Mutantes
fizemos 2001, uma músi-
ca caipira moderna, ela foi
apaixonadamente odiada
por Hebe Camargo. Ela
não podia nem ouvir, por-
que era o passado que não
queria lembrar. A platéia
reagiu como Hebe, e 2001
teve primeiro lugar no júri
e último no júri popular".
A dissociação acontecia
também na cabeça do pú-
blico, que afinal podia re-
jeitar 2001 porque era "cai-

pira", ou porque era "moderna", ou por
ambos os motivos, espalhados por um sa-
lão onde a música tentava simular uma
democracia, em plena ditadura.

Dois anos antes, em
1967, o bossa-novísta Sér-
gio Ricardo quebrara o
próprio violão durante a
apresentação do samba
Beto Bom de Bola. vaiado
por uma platéia participa-
tiva e radical. Era tempo
de guerra e, como assina-
la Tom Zé, "pela teoria da
guerra, países vizinhos
sempre brigarão". A MPB

iniciava a viagem da glória ao gueto e os
estilhaços das batalhas de então se fazem
sentir no território de facções beligeran-
tes que em 2008 a música brasileira ainda
não consegue deixar de ser. •
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