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Resumo 

Nos anos 1970 e 1980, em São Paulo, os chamados “selos independentes” ousaram desafiar 

o poder das gravadoras multinacionais. Este artigo visa compreender de que maneira as 

práticas dos grupos relacionados ao conceito de Vanguarda Paulista transformaram-se em 

táticas importantes para driblar a rigidez estratégica da indústria fonográfica naquele 

momento. Utilizaremos, para isso, os conceitos de estratégia de controle e tática de 

resistência encontrados em Michel de Certeau, no livro A Invenção do cotidiano. Pretende-

se, portanto, identificar estas táticas e relacioná-las à produção musical da Vanguarda 

Paulista no período compreendido nos anos 1970 e 1980; analisando qual foi o resultado 

destas práticas em termos de conquista de espaço no âmbito da canção popular. 
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Já consolidadas, a partir dos anos 1970, as gravadoras multinacionais estabeleciam 

sua estratégia de controle sobre a produção artística brasileira. Priorizando o Iê Iê Iê do 

movimento conhecido como Jovem Guarda, a indústria fonográfica decidia o quê poderia 

ser veiculado nas rádios ou apresentado nos programas de auditório e o quê, por outro lado, 

não atendia a seus interesses comerciais. 

Adoniran Barbosa (sucesso incontestável de público nos anos 1950 e 1960), em uma 

canção em tom melancólico, reclamava da falta de espaço nas rádios nos anos 1970. 

Ironizando uma expressão, comum à época, que dizia: “É uma brasa, mora!”, ao se referir a 

algo considerado bom, Adoniran compõe, em 1973, uma canção chamada “Já fui uma 

brasa”. Esta canção consta do primeiro LP de Adoniran, gravado pela Odeon (RJ), em 

1974, graças à influência de seu amigo Nelson Cavaquinho. A letra da canção dizia: 

Eu também um dia fui uma brasa 
E acendi muita lenha no fogão 

E hoje o que é que eu sou? 
Quem sabe de mim é o meu violão 
 
Mas eu lembro que o rádio  
Que hoje toca  
Iê Iê Iê o dia inteiro 

                                                   
1Trabalho apresentado no GP Comunicação e Culturas Urbanas, XIV Encontro dos Grupos de Pesquisas em 

Comunicação, evento componente do XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 

 
2Mestrando do Curso de Comunicação e Cultura Midiática da UNIP-SP, sob orientação da Profª Dr.a Heloísa Duarte 
Valente. E-mail: mauronclemente@gmail.com. 
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Tocava Saudosa Maloca  
 
(ADONIRAN BARBOSA e MARCOS CÈSAR, 1974). 
 

    Já na São Paulo dos anos 1980, uma produção de música experimental, 

independente e alternativa ganhava uma considerável força local. No momento em que 

Arrigo Barnabé misturava dodecafonia, locuções radiofônicas, sensacionalismo e histórias 

em quadrinhos na canção popular, a imprensa classificou toda aquela produção musical 

heterogênea com o rótulo de “Vanguarda Paulista”, colocando, nesta categoria, os mais 

variados trabalhos de diversos grupos e artistas como: Itamar Assumpção, Tetê Espíndola, 

Cida Moreira, Língua de Trapo, Premeditando o Breque, grupo Rumo, entre muitos outros, 

além do próprio Arrigo, já citado anteriormente. 

Estes grupos e artistas gravavam seus discos em selos independentes com 

financiamento próprio e usando, como canais de divulgação e pontos de venda dos seus 

LPs, os shows realizados em locais alternativos da capital paulistana como: Lira Paulistana, 

SESC Fábrica da Pompéia, sala Guiomar Novaes - Funarte e Centro Cultural Vergueiro. 

Criado por músicos, o teatro Lira Paulistana (nome inspirado por um poema de Mário de 

Andrade) foi um ponto de encontro dos independentes. Era lá que a maioria dos shows dos 

artistas alternativos, especialmente músicos, acontecia. Tornou-se um selo independente de 

música e produziu alguns dos principais trabalhos da Vanguarda Paulista. Este espaço, 

apenas o porão de uma loja em frente à Praça Benedito Calixto, no bairro de Pinheiros, hoje 

é um ponto comercial. O Sesc Pompéia é um espaço multicultural criado, em 1977, onde 

funcionava uma antiga fábrica de tambores. O projeto Funarte é uma ação nacional de 

cultura criada em 1975 e a sala Guiomar Novaes está situada na região central da cidade. O 

Centro Cultural Vergueiro é um espaço artístico estadual paulista, inaugurado em 1982. 

Estes espaços eram considerados opções alternativas às grandes casas de espetáculos da 

capital paulistana. 

De posse destas informações, tentaremos analisar de que maneira podemos 

considerar as práticas da Vanguarda Paulista como táticas para contornar a grande 

estratégia de dominação cultural da indústria fonográfica daquele período. À luz da teoria 

de Michel de Certeau, veremos que tais táticas, visaram ocupar um espaço no cenário 

cultural, trazendo relatos cotidianos de um momento sociopolítico específico ao imaginário 

popular e gerando registros de memória de uma época em São Paulo. 

Para compreender os conceitos relacionados ao cotidiano, de acordo com Certeau, é 

preciso dizer o que, para ele, representa o homem ordinário e suas práticas do fazer no dia-
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a-dia da cidade. Este herói sem nome que é cada um e ao mesmo tempo é ninguém, levado 

pelo outro ao seu destino, o nada que apaga todas as diferenças. O autor chama a nossa 

atenção às formas de uma resistência invisível, sorrateira do homem comum frente à 

opressão das instituições sociais: “O enfoque da cultura começa quando o homem ordinário 

se torna o narrador, quando define o lugar (comum) do discurso e o espaço (anônimo) de 

seu desenvolvimento” (CERTEAU, 1994, p.63). 

Não mais o herói lendário, o bravo cavaleiro da era medieval, mas sim o cidadão 

comum, portanto, é o narrador de nossa história. É este o nosso herói sem medalhas. 

Certeau (1994) remete ao “Homem sem qualidades”, do austríaco Robert Musil, o 

pequeno-burguês que pressente um novo heroísmo coletivo a exemplo das formigas, que 

começa a partir da sociedade de massa caracterizada pelo nivelamento racional e técnico.  

Nesta sociedade, o homem ordinário aparece como representante de todos e de 

ninguém, inserido na desventura geral que o limita à sorte comum e condena todos os seus 

anseios ao nada. Este ser anônimo perdido entre as ilusões do espírito e a desventura social. 

O homem comum e sua sina, um ser disperso na multidão, frustrado, enganado, forçado ao 

trabalho cansativo, submetido à lei da mentira e ao tormento da morte (inevitável), como o 

vê Freud ao condená-lo ao “Mal-estar na civilização”.  

Sempre em defesa do homem ordinário e sua sabedoria comum, Certeau elogia a 

iniciativa de Wittgenstein ao investir-se na condição de “cientista da atividade significante 

na linguagem comum” (everyday use), recusando a autoridade de perito ao não extrapolar a 

competência da linguagem. Isto é, importa abordar o ordinário sem querer dominá-lo, 

implicando-se na própria análise de nossa língua, remontando com os pedaços inscritos nas 

expressões e seus domínios de uso até reconhecer as regras pragmáticas do funcionamento 

cotidiano. Nas maneiras de falar usuais se encontraria muita coisa além dos discursos 

filosóficos, constituindo uma reserva de distinções e conexões armazenadas na experiência 

histórica, em todas as suas complexidades lógicas que escapariam às formalizações 

eruditas. 

Certeau ainda nos diz sobre uma cultura popular que seja o resgate da astúcia do 

pobre, perpetuamente vencido pelo reinado da mentira imposto pelos ricos. Isto visto como 

um fato, repetido todos os dias, mas nem por isso legítimo ou aceitável como lei. Propõe 

um protesto ético contra esta fatalidade: “Ali ela cria ao menos um jogo, por manobras 

entre forças desiguais e por referências utópicas. Aí se manifestaria a opacidade da cultura 

popular – a pedra negra que se opõe à assimilação” (CERTEAU, 1994, p.79). 
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A ação do homem comum é, por mil maneiras de jogar e desfazer o jogo do outro, 

tentar se desvencilhar da rede de forças estabelecidas usando de atividade sutil, tenaz, 

resistente, como a arte de um golpe, lances de prazer em subverter as regras do opressor. 

“Até o campo da desventura aí é refeito por essa combinação do manipular e gozar” 

(CERTEAU, 1994, p.79). 

Para Certeau, os provérbios, como indicativos da geografia mental (ações, temas, 

atores) de determinados grupos, unido aos nossos próprios discursos, formam utensílios 

marcados pelos usos dentro de situações que indicam uma historicidade social e suas 

representações são instrumentos manipuláveis pelos usuários e não mais normas 

impositivas. São lances memorizados de um jogo que representam ações entre parceiros 

com a introdução da surpresa que pressupõe táticas possíveis diante de um sistema 

estabelecido. Estas histórias revertem, frequentemente, a estrutura de forças e garantem a 

vitória do oprimido, a redenção do fraco pela arte de dizer popular.  

Práticas populares que se oportunizam nas lacunas da sociedade industrial e 

científica, como o trabalho com a sucata, por exemplo, constituem-se num modo criativo e 

livre de desafiar a ordem econômica contemporânea. O trabalho com a sucata, como um 

golpe, reintroduz as táticas populares no espaço industrial. Tais práticas tornam-se, 

portanto, a resistência moral de uma ética da tenacidade.  

O autor relembra que a unidade fundadora do modo econômico liberalista é o 

indivíduo abstrato e que o código para a regulação das trocas é a equivalência generalizada 

da moeda. Mas expõe a contradição de que é o individualismo exacerbado que perturba o 

próprio sistema liberal. Aparecem, como desvio da exaltação do individual sobre o coletivo, 

o excesso que gera o desperdício, a contestação do lucro como roubo ou mesmo o próprio 

delito contra a propriedade. Isto é, a serpente que engole a si mesma como o símbolo de 

Ouroboros, ainda que por vezes de forma ilegítima, coloca em xeque os princípios da 

economia liberal. Todo o desvio de comportamento se transforma em tática contra a ordem 

instituída. Certeau diz que seu trabalho: 

Consiste em sugerir algumas maneiras de pensar as práticas cotidianas dos 
consumidores, supondo, no ponto de partida, que são do tipo tático. 
Habitar, circular, falar, ler, ir às compras, todas essas atividades parecem 

corresponder às características das astúcias e das surpresas táticas: gestos 
hábeis do fraco na ordem estabelecida pelo forte, arte de dar golpes no 
campo do outro, astúcia de caçadores, mobilidades nas manobras, 
operações polifórmicas, achados alegres, poéticos e bélicos. (CERTEAU, 
1994, p.103-104) 
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Aqui, impõe-se a necessidade de distinguir estratégia de tática conforme os 

conceitos extraídos de manobras militares e implicados nas práticas sociais cotidianas. O 

sistema estabelece suas estratégias de dominação, a expansão da racionalidade tecnocrática. 

Estas estratégias de produção, distribuição e controle do tempo e do espaço tendem a 

esfacelar as unidades locais em busca de um próprio, que ironicamente torna-se um todo 

homogeneizado. Neste contexto, o sujeito, embora livre para circular, “sujeitado” (como o 

próprio termo diz) a um sistema que de tão amplo torna impossível que dele se escape. 

Restando, a este sujeito, as táticas inúmeras e invisíveis, manipulações diversas e aleatórias 

roendo por dentro essa ordem homogênea e contínua à qual todos se submetem. Como na 

poesia “Primavera nos dentes” de João Apolinário (publicado no livro “Morse de Sangue”, 

1955), musicada por seu filho João Ricardo (integrante do grupo musical Secos & 

Molhados) em 1973:  

Quem tem consciência para ter coragem 
Quem tem a força de saber que existe 
E no centro da própria engrenagem 
Inventa a contra mola que resiste (APOLINÁRIO, 1955). 
 

No que tange ao saber-fazer como arte, Certeau denuncia que, aos poucos, estas 

técnicas nos são subtraídas para se transformarem em máquinas produzidas por uma 

tecnologia; distanciando-se, portanto, do fazer do procedimento, o que “deixa às práticas 

cotidianas apenas um solo privado de meios e produtos próprios” (CERTEAU, 1994, 

p.141). 

O saber-fazer das práticas cotidianas não pertencia a ninguém, apenas circulava na 

inconsciência dos praticantes e na reflexão dos não praticantes. É, portanto, um saber 

primitivo, anterior à consciência “esclarecida”. Kant caracteriza a arte como a criação de 

um conjunto novo transformando, com articulação conveniente, o equilíbrio previamente 

estabelecido sem, no entanto, destruí-lo. Compara esta arte de fazer ao dançar sobre a 

corda, reinventando-se o gosto constantemente a cada passo sem perder o equilíbrio.  

A arte da memória está na aptidão de estar sempre no lugar do outro sem apossar-se 

deste. Isto é, a memória nunca está em si mesma, mas no “alhures” e a arte a que ela se 

remete é a da “inquietante familiaridade”.  

As lembranças, feitas de gestos, palavras, fragmentos soltos, detalhes isolados, que 

brilham como metonímia, um pormenor concreto, mas em direção a uma harmonia 

conveniente do todo. Ao contar uma história bem conhecida pode-se, precisamente aí, 
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exercer a arte da memória jogando-se, com astúcia, um elemento a mais, cria-se um 

conjunto harmonioso novo graças à habilidade artística do contador.  

Este é o momento equilibrista e tático, o instante da arte. Ora, essa 
implantação não é localizada nem determinada pela memória-saber. A 
ocasião é ‘aproveitada’, não criada. É fornecida pela conjuntura, isto é, por 
circunstâncias exteriores onde um bom golpe de vista consegue 
reconhecer o conjunto novo e favorável que irão constituir mediante um 
pormenor a mais. Um toque suplementar e ficará ‘bom’  (CERTEAU, 

1994, p.162). 
 

No que diz respeito às práticas de espaço, Certeau vê como característica principal 

uma cegueira dos organizadores da cidade habitada. Os praticantes ordinários da cidade, 

com um conhecimento cego, jogam num “corpo-a-corpo amoroso” com os espaços urbanos. 

A cidade se constrói a partir de um número finito de propriedades justapostas, mas sua 

lógica volta-se contra ela própria. O sistema de lucros gera perdas e múltiplas formas de 

miséria e desperdícios. Fala-se mais constantemente em catástrofes do que em progressos 

nas cidades de hoje. “Talvez as cidades se estejam deteriorando ao mesmo tempo em que os 

procedimentos que as organizaram” (CERTEAU, 1994, p.174).  

O caminhar errante do transeunte pela cidade, apesar de demonstrarem os passos 

perdidos do homem ordinário, também moldam o espaço tecendo os lugares, pois não se 

localizam, mas “espacializam”. Com sua trajetória, que transcreve os traços urbanos, forma 

“sistemas reais cuja existência faz efetivamente a cidade”. “Caminhar é ter falta de lugar. É 

o processo indefinido de estar ausente e à procura de um próprio” (CERTEAU, 1994, 

p.183). 

O entrecruzar de caminhadas errantes multiplicadas pela cidade faz dela uma 

experiência social, compensada pelas relações que criam o tecido urbano que deveria ser 

um lugar, mas é apenas um nome próprio, a “Cidade”.  De outra forma, o traçado dos 

mapas urbanos somente deixa um resíduo no “‘não-tempo’ da superfície de projeção”, 

substituindo a prática e instaurando procedimentos de esquecimentos.  

Contra estes esquecimentos, o autor nos propõe estudar os relatos e lendas que 

povoam o espaço urbano. As cidades seguem a lógica da “tecnoestrutura”, exterminando 

árvores, contidas nos bosques, que por sua vez continham os cantos e as lendas, tornando-se 

lugares de uma “simbólica do sofrimento”. Assim, uma exploração dos desertos da 

memória, resgatando as “relíquias verbais” das histórias perdidas, os gestos opacos, os 

resíduos e detritos do mundo em fragmentos de lugares semânticos dispersos, poderiam 

remontar os relatos como bricolagens. “Os relatos se privatizam e se escondem nos cantos 

dos bairros, das famílias, ou dos indivíduos” (CERTEAU, 1994, p.188-189).  
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Entre muitas outras, essas observações apenas esboçam com que sutil 
complexidade os relatos, cotidianos ou literários, são nossos transportes 
coletivos, nossas metaphorai.  
Todo relato é um relato de viagem – uma prática do espaço. (CERTEAU, 
1994, p.200)  
 

Os relatos indicam o memorável, “a memória é o ‘antimuseu’: ela não é 

localizável”. As lembranças fragmentárias, soltas, isoladas, quebra-cabeças que iluminam 

detalhes esquecidos no silêncio, “tempos empilhados”, enfim, o passado roubado é o que 

faz o espírito dos bairros. São, portanto, os relatos que devem reconstruir a memória 

perdida nos espaços das cidades.  

É sob este ponto de vista ou ponto de escuta, precisamente, que este artigo propõe 

resgatar o valor das canções da Vanguarda Paulista como registros da memória paulistana, 

em relatos cotidianos de um tempo circunscrito e de um espaço restrito. As canções, 

compostas pelos artistas inseridos naquele contexto, trazem o relato cotidiano da cidade nas 

histórias contadas e nas falas coloquiais características da metrópole. Relatam e, muitas 

vezes, criticam (às vezes de forma veemente, mas geralmente com humor ou deboche) um 

modo de vida que surgia no decorrer dos anos 1980, principalmente, quando da 

redemocratização política e reestruturação social do país.  

Não só resgatam um momento relevante da nossa história, como também apontam, a 

partir de uma visão local, as tendências de uma vida em sociedade padronizada que se 

espalhariam por todo o território nacional a começar por seu estado mais rico e 

influenciável pela cultura internacional globalizante àquela época. 

Vicente (2008), em sua análise sobre o processo de segmentação do mercado 

fonográfico brasileiro, analisa o desenvolvimento da indústria da música no final dos anos 

1960 e descreve o quadro que propiciou o surgimento dos independentes no cenário musical 

da época: 

Ao final da década de 1970, porém, prenunciava-se a crise que iria 
interromper a trajetória ascendente da indústria já a partir de 1980, 
determinando mudanças significativas no cenário. Elas implicariam uma 
maior racionalização das atividades das empresas, que reduziram seus 
elencos e passaram a atuar mais decisivamente na exploração de novos 
mercados e no desenvolvimento de produtos destinados a nichos 

específicos. Em relação ao enxugamento dos elencos, ele atingiu 
fortemente a presença da indústria em segmentos de consumo mais 
restrito, como a música instrumental e a MPB de caráter mais 
experimental, por exemplo, o que acabou favorecendo o surgimento de 
uma expressiva cena independente representada por nomes como Antonio 
Adolfo, Boca Livre e os artistas ligados ao Lira Paulistana. (VICENTE, E. 
2008) 
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A respeito das táticas de resistência deste momento cultural como, por exemplo, a 

maneira de ocupar os espaços da cidade com shows itinerantes em praças ou palcos 

alternativos, como a forma de divulgar o trabalho por meio de cartazes, encartes, fanzines 

ou de comercializar os trabalhos por ocasião dos próprios espetáculos. A criação de selos 

independentes foi fundamental neste processo, mas é preciso lembrar, no entanto, que estes 

selos independentes não ficaram restritos a São Paulo. De fato, o primeiro disco de MPB 

Independente foi realizado em 1977 e idealizado pelo músico e compositor Antônio Adolfo, 

no Rio de Janeiro. Este LP, chamado “Feito em casa”, contava com artistas como Luli e 

Lucina, Olívia Byngton e Jacques Morelembaum, entre muitos outros. O grupo vocal Boca 

Livre construiu sua carreira de forma independente, mas depois se tornou um grupo de 

sucesso nacional, tendo inclusive, músicas incluídas em trilhas sonoras de novelas da rede 

Globo de televisão.  

Marcos Napolitano, em seu livro “Cultura brasileira: utopia e massificação” (2008),  

descreve o momento da produção musical brasileira, neste período, no trecho a seguir: 

Na virada da década de 1970 para a década de 1980, havia uma 
considerável rede de produção musical alternativa, fora do esquema 
monopolista da indústria fonográfica brasileira: os selos Kuarup (RJ), 
Artezanal (RJ), Lira Paulistana (SP), Bemol (MG), entre outros, tiveram 
um importante papel na disseminação da música, fora dos grandes 
circuitos comerciais, assim como os teatros Lira Paulistana e Sesc-
Pompéia, que no começo da década de 1980, foram verdadeiros templos 

da música e do movimento independente e alternativo (NAPOLITANO, 
2008, p. 128). 

 

Os independentes resistiram bravamente contra uma indústria fonográfica poderosa, 

dona dos espaços oficiais da cultura e fortemente atrelada aos meios de comunicação de 

massa. Esta ideia está contida na letra de uma das canções do grupo Rumo, de autoria de 

Luiz Tatit, no LP RUMO, gravação original do selo Lira Paulistana em 1981, chamada 

“Canção bonita”: 

Ele fez uma canção bonita  
Pra amiga dele 

E disse tudo que cê pode dizer  
Pra uma amiga na hora do desespero. 
 
Só que não pôde gravar. 
E era um recado urgente,  
Ele não conseguiu  
Sensibilizar o homem da gravadora. 

 
E uma canção dessas  
Não se pode mandar por carta, 
Pois fica faltando a melodia. 
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E ele explicou isso pro homem:  
“Olha, fica faltando a melodia!” 
 
[...] Então ele mobiliza o pessoal todo  
Pra aprender a cantar sua música 
E poder cantar pro outro e este, então,  

Pra mais um outro... 
Até chegar na amiga  
 
(GRUPO RUMO, 1981). 
 

Está clara, aí, a proposta do “boca-a-boca” com o público dos espetáculos para 

divulgar as composições do grupo e para, quem sabe um dia, conquistar o espaço que os 

músicos esperavam alcançar. Driblar o esquema, estabelecido entre gravadoras 

multinacionais e emissoras de rádio e TV, para ser a contra mola dentro da engrenagem da 

indústria cultural. Na canção “Prezadíssimos ouvintes”, de Itamar Assumpção (outro artista 

da Vanguarda Paulista), mais claro ainda fica o desejo de reconhecimento pela grande 

mídia. Itamar conta, assim, o seu percurso errante até chegar à frente dos microfones: 

Boa noite, prezadíssimos ouvintes! 
Pra chegar até aqui 
Eu tive que ficar na fila  
Aguentar tranco na esquina  
e por cima lotação 
 
[...] Já cantei num galinheiro 
Cantei numa procissão 

Cantei em canto de terreiro 
Agora eu quero é cantar na televisão  
 
(ITAMAR ASSUMPCÃO, 1983). 
 

Um dos LPs concebidos por Itamar Assumpção, o que foi gravado em 1983, 

chamava-se “As próprias custas S.A.”, alusão inequívoca ao modo de captação financeira 

para viabilização do trabalho do músico. Itamar era considerado, pelos próprios 

participantes da Vanguarda Paulista, como um dos melhores daquela geração. Itamar e seu 

“rock de breque” ou “reggae de breque” (como define Luiz Tatit) encantou os críticos 

musicais da época, balançou um público dedicado e, até hoje, órfão deste único e original 

compositor; mas mesmo assim, apesar do músico ter feito alguns especiais na TV Cultura 

SP, a televisão não o descobriu plenamente. 

As canções da Vanguarda Paulista também se permitiram falar sobre 

particularidades de São Paulo, como a formação híbrida de sua população, o sotaque 

característico do paulistano, lugares emblemáticos da cidade; assim como contar histórias 

do cidadão comum perdido na metrópole, um pouco na linha da poética de Leon Tolstói: 
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“Se queres ser universal, começa por pintar a tua aldeia”. Um exemplo clássico está na 

composição de nome “Ladeira da Memória”, de 1983, composta por José Carlos Ribeiro, 

integrante do grupo Rumo: 

Olha as pessoas descendo, descendo, descendo... 
Descendo a ladeira da memória até o vale do Anhangabaú 
Quanta gente! Com o ar aborrecido olhando pro chão 

O reflexo dos edifícios e dos carros nas poças d`água 
E pros pingos pingando, pingando, pingando, pingando... 
 
(...) Olha as pessoas felizes, felizes, felizes... 
Felizes porque a chuva que caia agora a pouco 
Esta chuva que caia agora a pouco, já passou...  
 

(GRUPO RUMO, 1984). 
 

Já, dentro da lógica industrial das gravadoras, a música é apenas um produto que 

precisa ser amplamente comercializado em mercado nacional, com tema fácil 

(extremamente fácil), esteticamente simplificado e generalista; a despeito até mesmo da 

qualidade artística ou dos regionalismos culturais característicos de cada lugar.  

Estes músicos independentes da Vanguarda Paulista se ressentem até hoje por não 

terem sido aceitos pelos veículos oficiais da cultura midiática. O mercado apostou nas 

bandas do novíssimo rock nacional dos anos 1980, de apelo comercial mais promissor para 

a indústria, tendo em vista o mercado juvenil. Já consagrados, os artistas da Bossa Nova, do 

Clube da Esquina, dos grandes festivais ou da já digerida Tropicália eram o produto 

dedicado ao ouvinte adulto de música brasileira. Assim, os independentes ficaram 

imprensados entre a MPB tradicional e o novo rock brasileiro que vinha de todos os estados 

da nação com força total entre os jovens. Restando-lhes um público restrito, porém fiel e 

cativo, que envelheceu e pouco se renovou. 

 

Considerações Finais 

O presente artigo é o resultado parcial de uma pesquisa de mestrado, em curso, 

sobre o grupo Premeditando o Breque, o Premê; grupo este que está inserido no conceito de 

produção independente da Vanguarda Paulista.  

O pesquisador Fábio A. Durão, na apresentação da obra “Façanha às próprias custas: 

a produção musical da Vanguarda Paulista (1979-2000)”, de autoria de José Adriano 

Fenerick (2007), considera que a experiência dos independentes teria resultado em um 

retumbante e amargo fracasso. O autor inicia esta apresentação do trabalho de seu colega 

com as seguintes palavras: 
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O que fazer com a constatação de que forças críticas e criadoras, 
aglutinadoras de contestação e imaginação em um só movimento, tenham 
simplesmente desaparecido sem deixar vestígio, não conseguindo fazer 
frente ao poder de homogeneização da mercadorização que atrai tudo a si? 
Ou pior: como digerir a conclusão de que foi justamente o impulso de 
revolta, o desejo de exterioridade em relação ao mundo da mesmice do 

lucro, que em última instância forneceu o combustível para a renovação 
do capital, que agora mimetiza o elogio ao excesso, e alardeia o consumo 
como transgressão? (FENERICK. 2007, p.17) 

 

Percebe-se, nas entrelinhas, que há um ressentimento pelo fato de que, a estes 

artistas independentes, não lhes foi dada a chance de chegar ao grande público. Encontra-se 

o mesmo ressentimento nas declarações feitas, pelos próprios artistas em questão, em 

entrevistas para o filme documentário “Lira Paulistana e a Vanguarda Paulista” (2012), 

dirigido por Riba de Castro, um dos sócios fundadores do Lira Paulistana (uma espécie de 

ponto de encontro dos artistas independentes). A pergunta é sempre a mesma na cabeça dos 

artistas indignados: “Mas porque não tocaram a nossa música?”. 

Há, sobretudo, esta sensação de que faltou “boa vontade” para com estes talentos 

por parte da indústria fonográfica e também por parte das grandes emissoras de 

radiodifusão naquela oportunidade. Trabalhos inovadores, no mínimo, são considerados, 

pelos fãs daqueles grupos, desperdiçados porque rejeitados pela lógica do mercado de uma 

época. Fato que revela a incompreensão da grande mídia para com uma produção musical 

que, afinal de contas, não era tão nociva assim e, certamente, não pode ser considerada 

desprezível. Ao contrário, era percebida, pelo público de então, como divertida, criativa e 

irreverente, qualidades desejadas pelos jovens de todas as épocas. 

Porém, inspirado nas ideias encontradas na obra de Certeau, tendemos a pensar que 

esta, talvez, não seria a melhor maneira de compreender o que se deu. Afinal, a contra mola 

não poderia (nem deveria) tornar-se uma nova engrenagem. Há de se considerar uma tática 

de resistência não como um desejo de tornar-se hegemônico ao tomar o lugar da hegemonia 

antagônica, e sim, de conseguir existir e manter-se produtivo e livre mesmo em condições 

adversas. Realizar a qualquer custo o projeto a que o artista se propõe, ainda que seja, 

eventualmente, ignorado ou até sabotado pela estratégia de controle do oponente. Estratégia 

esta, geralmente, de força desproporcionalmente superior e que permite, a quem exerce este 

poder de dominação, a interdição ou a premiação.  O fato de que essa lógica de domínio 

também, e hoje principalmente, se aplique ao âmbito da cultura popular é que pode ser 

considerado como uma violência. Porém, da mesma maneira, não seria, propriamente, uma 

novidade que a cultura determinada pelo vencedor se sobreponha a uma cultura de uma 
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minoria vencida. Em que pese, é claro, a legitimidade do direito de resistência desta cultura 

rejeitada ou oprimida pela lógica da indústria. 

De qualquer forma, há que se valorizar o legado artístico deixado por estes heróis 

(não tão anônimos assim), que dedicaram suas carreiras e seus talentos à criação de uma 

nova música popular brasileira. Às duras penas, verdade, e muito provavelmente com 

menos reconhecimento por parte da mídia do que o merecido, também verdadeiro. No 

entanto, com um alcance de sucesso local considerável. Conquistando um espaço pequeno, 

porém valioso e mantendo um público fiel, que desafiou o tempo junto com seus ídolos. 

Hoje, pode ser considerado um registro de um momento importante na vida sociocultural do 

país. Sobre este tema, o próprio Fenerick (2007), no livro anteriormente citado, escreve em 

suas conclusões: 

De qualquer modo, e como uma última consideração, mais importante do 
que tentar colocar o trabalho desses músicos sob o guarda-chuva de 
rótulos redutores (e quase sempre problemáticos), acreditamos ser mais 

interessante e legítimo pensá-lo a partir da importância que esta 
experiência nos legou. Ao manter suas subjetividades criadoras a todo 
custo – sua artesanalidade – esses músicos puderam alargar (de forma 
inventiva e, acima de tudo, crítica) um campo que veio se constituindo 
(não de forma linear) ao longo do século XX como de grande importância 
sociocultural: o campo da música popular brasileira. (FENERICK. 2007, 
p.183) 
 

 Quanto ao que nos cabe, dentro da pesquisa acadêmica, podemos contribuir com 

um estudo sobre o que representou esta experiência; o quanto ela pode ser considerada 

como o que Certeau chama de a “astúcia do pobre” contra o “reino da mentira”. Podemos 

ainda analisando as letras, as melodias e as referências musicais e sonoras das canções, nos 

perguntarmos como estas formaram bricolagens de estilos e gêneros musicais; como são 

feitos os relatos cotidianos de um determinado espaço temporal e físico; e quanto estas 

canções são ricas em memória social no que concerne ao “espírito da cidade” que inspirou a 

maioria de seus artistas.  
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