
Grooves, swings e cangotes: dança, amor e música 
popular

Allan de Paula Oliveira

It don’t mean a thing, if ain’t got a swing
De uma canção de Duke Ellington

Carolina foi pro samba/pra dançar o xenhenhem/
Todo mundo é caidinho/pelo cheiro que ela tem

De uma canção de Luiz Gonzaga

É curioso observar um historiador marxista, como Eric
Hobsbawn, rendendo-se a uma obviedade: é impossível
descrever o século XX, a “era dos extremos”  como ele o
denominou, sem referência à cultura popular. E destas
referências, Hobsbawn destaca três: o cinema, a música popular
e o esporte. Um europeu do século XIX que pudesse olhar o
século XX na sua totalidade, talvez apontasse estes três
fenômenos –  e sua dimensão mundial –  como algo novo. A
expansão capitalista? Esta já havia –  e se observamos com
atenção textos de Marx, Baudelaire, Durkheim (e outros autores
que tentavam, de alguma forma, registrar as mudanças que
observavam) tem-se a sensação de que esta expansão deixou, no
século XX, de ser tão dramática (o século de expansão do capital
é o século XIX e não o século XX1). Hobsbawn acrescenta mais
um elemento, trágico: a dimensão da guerra, que no século XX
adquiriu uma feição industrial, na qual a morte é executada com
método, como numa linha de produção. Se a Era do Capital

1 Hobsbawm, de novo: a “Era do Capital”, seu segundo livro sobre a
história contemporânea, engloba o período compreendido entre 1848 e
1875. Este é o período de maior expansão da história do capitalismo e não
é por acaso que um crítico do capitalismo da envergadura de Marx tenha
produzido justamente neste período. 
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(1848-1875) assistiu ao surgimento de um mundo consciente de
sua internacionalização em torno da expansão industrial (e isto
engloba os movimentos contrários a isto, como o crescimento
dos nacionalismos), a Era dos Extremos (1914-1992) vai assistir
esta expansão imiscuir-se em terrenos como o lazer, a arte, o
corpo e a guerra. 

As páginas de Hobsbawn são índices interessantes que
apontam para uma novidade e para velhos assuntos. Dos três
elementos citados, a novidade, sem dúvida, é o esporte. É
interessante observar como ele passou, de certa forma,
“despercebido”  por vários pensadores da Bélle Époque e da
primeira metade do século XX. Nos últimos 20 anos, uma
historiografia mais atenta às dimensões microssociais da vida
cotidiana tem desvelado os processos de popularização das
práticas esportivas a partir da segunda metade do século XIX,
regidos sob a égide da educação cívica e da saúde (Corbin 1991:
607-611). O eixo sociológico destes trabalhos, em grande
medida, centra-se na ideia do processo civilizatório, tal como
desenvolvida por Elias e Dunning (1985), no qual o esporte
aparece como espaço regulador da expressão de sentimentos
como a rivalidade e a violência. Por outro lado, muitos estudos
tem se voltado, em maior grau, para as dimensões políticas do
esporte (sua relação com nacionalismos) e, em menor grau, para
as suas dimensões, atualmente indubitáveis, econômicas – além
de trabalhos, inúmeros, que descrevem o esporte enquanto eixo
de produções simbólicas (identidade, gênero, geração, lazer)2.

Se o esporte, em certa medida, constitui um tema novo na
agenda de um historiador marxista, o cinema e a música popular
são temas mais do que revistos. Ambos, junto com a fotografia,
entraram, desde seu surgimento, ainda que de forma desigual, no
campo de análise de pensadores do último quartel do século XIX
e da primeira metade do século XX. Os três traziam em si

2 Como exemplo destas leituras diversificadas das práticas esportivas, cf. a
coletânea organizada por Toledo e Costa (2009)
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questionamentos sobre a relação entre arte e tecnologia, capital e
indústria.

No caso do cinema e da fotografia, esta relação era mais
do que visível. Ambos eram produtos de inovações tecnológicas
e estavam inextricavelmente relacionados a elas. Quando, em
1931, Walter Benjamin publica seu texto “Pequena História da
Fotografia”, sua percepção é esta: tratar da fotografia é tratar de
uma técnica relacionada a processos que envolviam tecnologias
químicas precisas (Benjamim 1994). Isto é ainda mais sugerido
com relação ao cinema, que ainda hoje – vide textos de Deleuze
(1985) ou Agambem (2007) –  é um problema, no sentido
positivo – de movimentar a reflexão – para muitos filósofos.

Mais difícil, contudo, era pensar em uma invenção ou
surgimento da música popular. No entanto, sua percepção
enquanto fenômeno social estava diretamente relacionada à sua
inserção em um universo de produção industrial. O famoso
quadro tripartirte “música erudita ou alta/folclore/música
popular, baixa ou popularesca”, pelo qual muitos (como Mário
de Andrade ou Bela Bartók) pensaram a música entre 1850 e
1950, tem na relação com a indústria um dos seus critérios
classificatórios. Em suma, assim como o cinema e a fotografia, é
pela ideia de produto industrial, e o valor simbólico aí atribuído –
negativo para alguns, positivo para outros –  que a música
popular torna-se um problema, um fato propício à reflexão.

É neste ponto que a figura de Theodor Adorno se torna
referência central na história dos estudos sobre música popular
no século XX. Adorno significou o julgamento da música
popular a partir de um ponto de vista muito específico: as teorias
estéticas produzidas pelo Iluminismo e pelo Romantismo, na
primeira metade do século XIX. É o caso, por exemplo, de Hegel
que em sua Estética elevou a música a uma condição privilegiada
no sistema das artes –  o filósofo alemão a situava como a
“segunda entre as artes românticas”  (a primeira era a poesia) –
devido, entre outras coisas, a sua não materialidade –  e que
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Adorno conferiu um status de arte relacionada diretamente à
natureza humana3. Não devemos descartar o peso destas ideias,
por mais que pareçam distantes no tempo. Quando ainda hoje, no
senso comum e também para além dele, se vê restrições a
determinados gêneros musicais, acusados de “serem feitos para
vender”, percebe-se aí um conjunto de representações sobre a
arte, a música, o consumo e a monetarização que, de certa forma,
tem uma forte conexão com estes ideais filosóficos. No caso da
arte, em específico, as teorias estéticas do final do século XVIII e
início do século XIX – Kant e Hegel, particularmente – tem um
peso considerável como fontes destas representações4. A elas,
juntam-se representações ainda mais antigas, de matiz judaico-
cristão, relacionadas à negação do dinheiro, como apontam
Douglas e Isherwood (2004).

Adorno, nesse sentido, significou uma resposta desta
estética romântica diante de um processo que ocorria sob seus
olhos: a inserção da música no universo da produção industrial.
Este processo era totalizante, não respeitando gêneros ou estilos
musicais: de Bach à Billie Holiday (para citar uma cantora que
lançou seus primeiros discos justamente na época que Adorno
escrevia), passando por músicos africanos de juju music,
conjuntos de son cubano ou bandas de pífano no nordeste
brasileiro, tudo estava sendo gravado e distribuído via

3 Nas palavras de Hegel: “Este desaparecimento total [da materialidade],
esta absorção completa da alma por si mesma, tanto sob o aspecto da
expressão exterior quanto do sentimento mais íntimo, se verifica na
música, a segunda das artes românticas”  (Hegel 1946: 144. Tradução
minha). Nas palavras de Adorno: “...a música constitui, ao mesmo tempo,
a manifestação imediata do instinto humano e a instância própria para o
seu apaziguamento. Ela desperta a dança das deusas, ressoa da flauta de
Pã, brotando ao mesmo tempo da lira de Orfeu, em torno da qual se
congregam saciadas as diversas formas do instinto humano”  (Adorno
1975: 173).

4 Para uma introdução às teorias estéticas de Kant e Hegel, cf. Rosenfield
(2006). 
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fonogramas5. Naquilo que as estéticas românticas sugeriam uma
experiência de singularidade, de elevação espiritual, a fonografia
introduzia a produção em série, o número, a quantidade, a
repetição. Nisto reside a denúncia de Adorno, segundo o qual a
imbricação da arte com processos industriais de produção
rebateriam, no plano da experiência estética, as alienações
presentes no plano da produção econômica. E mais: para um
contemporâneo e, posteriormente,  sobrevivente do nazismo, a
ideia de série, número, quantificação –  inerentes à produção
industrial –  estava diretamente relacionada à tragédia do
Holocausto. A questão para Adorno não era a mensagem, mas o
meio.

A crítica adorniana à forma como a música fora
apropriada pelo capitalismo se desdobrava assim em três níveis.
O primeiro era este: a sua materialização e transformação em um
produto vendável e produzido em série – uma crítica no nível da
produção material6. O segundo nível é o da própria composição,

5 Tendo em vista que este texto pode ser lido por pessoas não familiarizadas
com a diversidade de gêneros musicais, é útil ouvir estes gêneros,
disponíveis na internet em redes, por exemplo, como o youtube. O juju é
um gênero musical desenvolvido a partir dos anos 30, com a urbanização e
modernização de gêneros musicais tradicionais da região da Nigéria. Junto
com o highlife, outro gênero musical urbano da região, constitui um dos
elementos centrais na paisagem sonora de toda África Ocidental. Para uma
história de ambos, cf. Waterman (1990). Para a paisagem sonora da África
Ocidental, cf. Bender (1991). 
O son constitui um dos gêneros musicais mais tradicionais de Cuba, sendo
uma das bases da rumba. Originalmente acústico (sem instrumentos
elétricos), sofreu, ao longo do século XX, um processo de modernização e
urbanização. Para uma história do son e suas características musicais, cf.
Roy (1998: 115-139) e Robbins (1990).  

6  Trata-se do estranhamento do objeto “disco”. Um estranhamento da
mesma ordem, mas de teor completamente distinto, aparece num
depoimento de outro nome que sempre assumiu que sua sensibilidade
musical tinha mais a ver com os séculos XVIII e XIX do que com o século
XX, Lévi-Strauss: “[Os discos] provocam outro tipo de ansiedade: não
mais espacial, mas temporal. A idéia de que giram ao meu lado, de que se
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ou ainda, o da produção da obra. Este nível aparece em um texto
escrito em 1941 sobre a estandardização da música, no qual
Adorno desmonta as fórmulas de produção da canção vigentes na
Tin Pan Alley, a mítica cadeia nova-iorquina de escritórios de
editoras de música (Adorno 1994)7. Observando com atenção
como as canções de sucesso produzidas nestes escritórios eram
padronizadas em termos de duração, arranjos, formas musicais,
Adorno tece uma crítica a estes processos de padronização que
operam no nível da formatação e da composição musicais.
Produto serializado enquanto objeto físico e enquanto forma, a
música deixara de atender a seu propósito estético preconizado
por Adorno: o da experiência da singularização8. Em ambos os
níveis, Adorno critica a música por seu caráter material, sua

aproximam do fim, de que é preciso levantar para mudar de disco...”
(Lévi-Strauss e Eribon 2005: 252).

7 Os escritórios da Tin Pan Alley controlavam a edição de músicas em
partituras, e que, ao longo do século XIX, com a popularização da prática
musical (que teve como índice a popularização do piano) tornaram-se o
centro de uma mercantilização intensa –  justamente no período de
internacionalização do capital, ou seja, um mercado que se pretendia
internacional. O poder da Tin Pan Alley, sobretudo no mundo anglo-saxão,
só declinou a partir dos anos 20, com o surgimento do rádio e a
popularização da fonografia. Para uma pequena sugestão da popularidade
do piano como índice da popularização da prática musical no século XIX,
cf. Lenoir (1979). Para um estudo sobre a Tin Pan Alley, cf. Horowitz
(1993). 
É importante observar que a Tin Pan Alley representou a percepção nova
de um mercado musical em dimensões inéditas – a novidade aí estava em
outra invenção do século XVIII e aperfeiçoado ao longo do século
seguinte, o copyright. Para análises do copyright na música, inclusive com
a história deste conceito, v. os artigos reunidos em Frith (1993).  

8 Às vezes, penso em Adorno quando leio “Ensaio sobre a dádiva”  ou
“Ensaio sobre a magia”, de Marcel Mauss. Será que não podemos ler a
denúnica adorniana de “desencantamento do mundo” –  presente em seu
famoso texto, escrito com Horkheimer, “Dialética do Esclarecimento” –
como a percepção nostálgica de que o mundo, ou ainda, os objetos e as
pessoas estão perdendo seu mana? Tenho a impressão de que um
antropólogo polinésio acharia Adorno um nativo muito interessante...
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objetificação.

O terceiro nível da crítica adorniana é o da própria
audição. Ficou célebre sua ideia de que a modernidade assistiu a
uma “regressão da audição”  (Adorno 1975), devido ao que ele
chama de “excitações bacânticas”. Este é um ponto bastante
profundo do texto adorniano, que remete o leitor a concepções
específicas sobre indivíduo, modernidade e alienação –  e que
escapam aos objetivos deste texto. A tese da “regressão da
audição”, consagrada em 1963 (Adorno 1975), já aparecia no
texto, de 1941, sobre música popular (Adorno 1994). Neste,
Adorno sugere uma infantilização do discurso, presente na forma
como a propaganda lida com o ouvinte –  ademais, o próprio
recurso a canções infantis, rearranjadas e com novas letras, era
uma prática denunciada por Adorno como “sintoma”  deste
processo (Adorno 1994: 128-129)9. Há, neste texto, o que
Adorno chama de “teoria do ouvinte”  (Adorno 1994: 130-136),

9 Adorno cita como exemplo dessas canções infantilizadas “A-tisket a-
tasket”, uma melodia popularmente conhecida nos EUA desde o século
XIX como canção de ninar e gravada com uma letra adaptada por Ella
Fitzgerald em 1938 (foi o primeiro grande sucesso da cantora). Para a
canção, ver a performance com a própria Fitzgerald em um filme de 1942,
chamado “Ride’Em Cowboy”. Disponível em
http://www.youtube.com/watch?v=SrDx7uVyP38. 
As representações presentes neste vídeo são inúmeras e, ao meu ver,
podem render muitas análises. A primeira que me saltou aos olhos é o fato
da cena ocorrer num interior de um ônibus, espaço historicamente
representativo da segregação racial nos EUA – em vários estados, negros
só podiam ocupar os assentos do fundo dos ônibus. Além disso, a presença
de cowboys na cena e na temática do filme estabelece um jogo de
representações hierarquizadas (e o englobamento aqui é visível na
estrutura ônibus/cowboys/negros) historicamente significativas na
sociedade norte-americana.
Some-se a isto o fato da cena constituir um musical – fato que, a meu ver,
não é destituído de politicidade. Santos (2000), ao tratar de um filme-
musical produzido em 1999, chama a atenção para este ponto. Neste filme,
“Dançando no escuro”, do cineasta dinarmaquês Lars Von Trier, uma
situação de extrema injustiça social é apresentada sob a forma de um
musical, o que não deixa de ter conotações políticas profundas. 
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no qual ele procura compreender a forma como a música é
recebida pelo ouvinte. Adorno centra sua análise na ideia de
reconhecimento e aceitação, se perguntando como os ouvintes da
música popular dos anos 30, nos EUA, ouviam os hits tocados no
rádio –  fruto de um trabalho de pesquisa sobre rádio e música
desenvolvido pelo autor10. O argumento central de Adorno, nesta
teoria do ouvinte, pode ser resumido na ideia de que o
reconhecimento e a aceitação de um hit diz respeito a seu caráter
de popularidade –  “aceita-se porque outros aceitam”. O hit
aparece como um codificador social capaz de inserir o indivíduo
num todo mais amplo: a massa. De certa forma, este texto
prenuncia com muita antecedência teorias que a sociologia
desenvolveria apenas nos anos 70. Refiro-me aqui à idéia de
distinção, central na análise de consumo promovida por Pierre
Bourdieu em diversos textos (Bourdieu 2008)11. Ou seja, Adorno
prende-se nos rótulos envolvidos no consumo musical e os
observa enquanto codificadores de processos de redução da
autonomia do indivíduo. 

É importante frisar o fato de que Adorno escreve a partir
do que ele considera uma forma ideal de escuta –  a qual ele
observa na forma como a grande música romântica do século
XIX era escutada. Esta escuta ideal (relacionada, conforme
apontei acima, a teorias estéticas específicas, e centrada na ideia
de totalidade, onde a obra é escutada como um todo) – tem um
caráter, no texto adorniano, intelectualista12. Os passos do

10 Intitulado “Radio Project”, foi desenvolvido em conjunto com Paul
Lazarsfeld para a Universidade de Princeton. Este projeto, que durou 3
anos (1938-1941), rendeu textos que constituem uma das primeiras
análises teóricas sobre a relação entre o rádio (popularizado uma década
antes) e a música.   

11 Para uma leitura comparada de Adorno e Bourdieu, tendo como centro
suas análises sobre cultura e música, cf. Oliveira (2009: 120-157).
Karakayali (2004), por sua vez, compara a ideia de “Teoria Crítica”  em
Adorno com a “Sociologia Reflexiva”, proposta por Bourdieu.

12  Sobre este ideal de escuta em Adorno, cf. Hullot-Kentor (2004). 
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reconhecimento do ouvinte –  descritos por Adorno (1994: 132)
nas etapas de “vaga recordação”, “identificação efetiva”,
“subsunção por rotulação”, “auto-reflexão no ato de reconhecer”
e “transferência psicológica da autoridade de reconhecimento
para o objeto” – revelam que “ouvir”, para Adorno, é, antes de
tudo, um exercício do intelecto.

Se no primeiro nível da crítica adorniana, o da
objetificação, é possível pensar na produção musical do século
XX como um todo (haja vista que a sua industrialização não
respeitava gêneros musicais), nos outros dois níveis a música
popular aparece como a principal acusada, sendo nestes níveis
localizadas as diferenças entre o que Adorno chama de “música
séria” e a música popular. É a partir daquilo que Adorno entendia
como música popular, na segunda metade dos anos 30 – ponto a
que voltarei adiante – que sua crítica é construída, de tal forma
que este autor tornou-se uma referência com a qual muito do que
se escreveu e ainda se escreve sobre este objeto de estudo acaba
dialogando. Em certa medida, Adorno deu o tom a partir do qual
os estudos de música popular tendem a se situar. Ora a referência
é o caráter de objeto industrializado –  uma concepção
materialista – ora a referência é o caráter intelectualistada escuta
da música.

•

Embora ainda figure como a referência central nos
estudos sobre música produzidos em áreas como a filosofia e
comunicação, Adorno foi bastante revisto no âmbito das ciências
sociais. Mesmo análises da música popular feitas em textos
sociológicos com tintas marxistas – observáveis na centralidade
dada à categoria “classe social” –  produzidos a partir dos anos
80, fugiram da perspectiva negativa com a qual Adorno observou
a música popular. Não se tratou de renegar suas análises, mas de
observar a positividade, em termos sociológicos, envolvida em
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torno da música popular, capaz de oferecer um eixo sobre o qual
são expressas ou produzidas relações de gênero, identidades
nacionais e regionais, valores geracionais, posições políticas,
discursos religiosos13. Ao invés de mirar a música popular pelo
que lhe falta, sociólogos, antropólogos e historiadores
começaram a observar o que ela cria.

No entanto, permanecem ainda nas análises as
concepções ora materialistas, ora intelectualistas, da forma como
a música popular é recebida pelos seus ouvintes. Quando se volta
para uma definição do que seja música popular, Middleton
(1990) retoma a ideia de produção industrial, já presente nas
análises adornianas dos anos 30. Esse é um ponto que as ciências
sociais (a História incluída), de um modo geral, absorveram: só é
possível falar em música popular no contexto de um mercado de
cunho internacional, constituído em torno de modos de registro e
reprodução industriais (fonografia). O ganho, aí, é imediato: é
possível situar temporalmente a música popular –  segunda
metade do século XIX, ou seja, a música popular seria uma
“invenção” da Era do Capital, potencializada a níveis mundial ao
longo da Era dos Extremos – para citar as periodizações de Eric
Hobsbawn. 

Neste sentido, do ponto de vista destas análises, a
primeira novidade da música popular é atrelada à sua
objetificação: o cilindro e o gramofone, o disco e o fonógrafo.
“Comprar música”  significa, neste quadro de análise, comprar
objetos. Ouvir música é uma experiência diretamente relacionada
a objetos. E, de fato, os testemunhos, em escala mundial, de
todos que se deparavam pela primeira vez com as “máquinas-
falantes”  (talking machines) revelam o primeiro contato que os
ouvintes tiveram com a fonografia, contato este que era da
mesma ordem de relação com os produtos que a tecnologia
produzia no final do século XIX –  o telefone, por exemplo.

13 Um ótimo índice da forma como Adorno foi lido, utilizado e criticado, por
uma ciência social mais recente é a leitura de Middleton (1990: 34-63). 
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Trabalhos como o de Katz (2010) ou Chanan (1995), dentre
outros, tem revelado como estes produtos tecnológicos foram
recebidos e como marcaram a audição das pessoas. Katz (2010:
10-55) explora as consequências da fonografia, descrevendo
algumas características que ela anexou à música (tangibilidade,
portabilidade, visibilidade, possibilidade de repetição, nova
temporalidade, abrangência em termos de gravação sonora,
possibilidade de manipulação)14.

14 Uma perspectiva analítica que pode ser interessante no estudo deste
caráter material dado à música popular é aquela relacionada a atuais
estudos de antropologia da arte e da antropologia do consumo. Nelas,
enfatiza-se como os objetos de arte criam relações entre pessoas, no ato
mesmo de sua troca e circulação – invertendo-se, portanto, a perspectiva
de que os objetos são meros produtos da troca para uma visão dos objetos
como produtores de relações entre pessoas. No caso dos estudos sobre
arte, esta perspectiva vem sendo relacionada ao nome de Alfred Gell.
Sobre este autor, cf. Lagrou (2003). Quanto à antropologia do consumo,
um passo similar é dado à medida que se procura observar as mercadorias
e os objetos como pontos nodais de relações sociais. Sobre isto, cf.
Appadurai (2008).
Frise-se que no caso da música popular – e da música de um modo geral –
a experiência da objetificação pode se dar em dois níveis. O primeiro seria
um “nível micro”, onde enfatiza-se a música contida no objeto. Aquilo que
antes era indicado, no romantismo, pela sua não-materialidade, agora
possui um suporte material –  em grande medida, este seria o nível da
crítica adorniana. O segundo nível é, talvez, para os não-antropólogos, o
mais inusitado, o qual indico como um “nível macro”. Nele, o próprio
objeto (LP, fita, CD, 78 rpm) é enfatizado, muitas vezes mais que a própria
música que traz. É o que ocorre, por exemplo, entre colecionadores de
vinis. Para muitos deles ter edições diferenciadas (com capa, encarte) de
um disco como Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band, dos Beatles (para
os fãs de rock) ou A Kind of Blue, de Miles Davis (para os fãs de jazz), é o
que aparece como eixo central de sua prática. A diferenciação, nestes
casos, está mais no próprio objeto do que na música em si –  pode-se ter
muitas edições diferentes da mesma gravação. 
Se colecionadores de vinis valorizam mais o objeto do que a própria
música, outra prática atual, também relacionada a colecionadores, situa-se
no primeiro nível apontado, “micro”. Trata-se do lançamento, no mercado
fonográfico, de “takes alternativos”  de canções ou peças musicais.
Relançamentos de clássicos do jazz, por exemplo, atualmente vem
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Percebe-se, portanto, como a agenda adorniana é mantida,
embora – faça-se justiça aos trabalhos citados acima – de modo
invertido. Onde Adorno viu alienação, trabalhos como o de Katz
veem a possibilidade de agência e de produção de novos
significados. Em seu livro, este último autor mostra como a
fonografia foi central no estabelecimento de procedimentos
estéticos no jazz, de recursos de interpretação da música erudita
(novas formas de vibrato, por exemplo), ou ainda, de composição
(caso de sua análise das batalhas entre DJ’s de hip hop). No
entanto, o caráter material da música popular ainda ocupa o
primeiro plano –  aliás, volta-se ao estudo dos efeitos deste
caráter sobre a música.

O segundo ponto da análise adorniana, o de uma escuta
intelectualista, mais preocupada com o reconhecimento de
estruturas formais da música, sua correlação, é ainda mais
arraigado. Caberia aqui um debate com estudos sobre o que
significa “ouvir” e suas representações no pensamento ocidental
– que tipo de conhecimento advém do “ouvir”? Qual o estatuto
deste conhecimento? Como se ouve?15 De um modo geral, nesta
tradição, “ouvir”  assume a forma de um reconhecimento
intelectual das estruturas musicais, ou ainda, de uma interação

adotando este procedimento: junto do repertório original vem adicionados
takes não utilizados quando do primeiro lançamento –  alguns bem
precários do ponto de vista musical, mas altamente simbólicos do ponto de
vista da distinção entre fãs. No final dos anos 90, por exemplo, os Beatles
lançaram CD’s com takes alternativos –  nos quais se escutam ensaios,
interrupções, conversas entre os músicos – de suas canções.     

15 Cf., sobre esta epistemologia da escuta, Ingold (2000: 157-171). Blacking
(1973: 3-32) e Menezes Bastos (1995) tecem importantes considerações
sobre este ponto. Nesse sentido, uma perspectiva comparativa que, atenta à
forma como outras culturas pensam o “ouvir”, nos desse outros pontos de
vista sobre o tema, ou ainda, outros pontos de escuta, seria útil.  Como
exemplo, cf. Menezes Bastos (1999: 101-107) sobre o “ouvir”  e o
“compreender” em uma sociedade das Terras Baixas da América do Sul ou
Feld (1990: 217-238) sobre o lugar do som no sistema estético de uma
sociedade das Terras Altas da Nova Guiné. 
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cognitiva com diferentes elementos da música –  a melodia, o
ritmo, a harmonia, as letras. Um bom exemplo disto são
trabalhos voltados à relação entre música e política ou análises,
em diferentes contextos, das chamadas canções de protesto. Tais
trabalhos tendem atribuir às letras de canções um lugar
privilegiado na escuta, colocando-as em primeiro plano. Ocorre
uma naturalização do processo de escuta musical e do próprio
discurso político, cuja eficácia tende a ser reforçada em torno de
um elemento discursivo específico, a letra. 

Não é meu objetivo aqui inverter ou negar este quadro.
De fato, em vários contextos musicais, as letras assumem um
lugar preponderante na escuta. São apontadas, no próprio
discurso nativo, como o eixo central da escuta. Teixeira (2007),
em um trabalho sobre a idolatria em torno da figura de Raul
Seixas, mostra a relação de seus fãs com as letras de suas
canções. O mesmo ocorre em na análise que fiz, em outro texto,
de um tipo de desafio cantado no interior de São Paulo (Oliveira
2008)16. Em outros contextos, o ritmo aparece como eixo da
escuta –  como no caso dos discursos de violeiros sobre os
diferentes sub-gêneros da música sertaneja (Oliveira 2009: 37-
72). Em suma, a escuta, de fato, muitas vezes se guia pelo
reconhecimento de elementos estruturais da música.

A questão, no entanto, é que estes elementos geralmente
são tomados da tradição ocidental a qual, por si só, constitui um
recorte e uma combinação sui generis dos sons. O que o
Ocidente chamou de “escala diatônica”  é apenas uma
combinação possível de diferentes sons, o que equivale dizer
que, “diferentes culturas, diferentes escalas”. O mesmo vale para
um conceito como harmonia: uma ferramenta do Ocidente para
dar significado ao som. Privilegiar, na análise de alguma prática
musical, alguns destes elementos, pode, muitas vezes, significar
uma não-percepção de como ouvintes desta prática a

16 Para uma análise do repente nordestino, também uma forma de desafio, cf.
Travassos (2000). 
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experimentam. Isto não é novidade alguma para campos como a
antropologia da música ou etnomusicologia –  vide o texto e a
bibliografia de Menezes Bastos (1995) ou Blacking (1973).
Porém, sugiro – e este é o objetivo deste texto – que ainda não
levamos às últimas consequências este caráter polissêmico da
escuta musical. E isto nos impede de compreender de forma mais
ampla os códigos de apropriação da música, sobretudo a música
popular. Imbuídos de conceitos estéticos específicos, tendemos a
enfatizar determinados elementos na música e negligenciar
outros. Nem sempre os ouvintes escutam motivos melódicos.
Nem sempre escutam harmonias ou letras. Podem até dar alguma
atenção a estes elementos: porém, muitas vezes, a música pode
os afetar por outros meios. E no caso da música popular,
historicamente, a dança ocupa um lugar central ainda pouco
explorado. Muitos dos gêneros da música popular no Ocidente –
samba, tango, rumba, mambo, salsa, jazz, cumbia, highlife,
bolero, polca, habanera –  popularizaram-se como danças.
Podemos falar de motivos, ritmos; podemos analisar letras e
objetos físicos: tudo isto, em muitos casos, é secundário para
aquilo que a música serve, a dança. A invenção do fonógrafo,
antes de tudo, permitiu o que muitos desejavam: “podemos tocar
o disco de novo para dançar mais uma vez”. Em suma: mais do
que uma mercadoria, um objeto, a música popular surge como
uma prática musical voltada para um fim específico: dançar.
Adorno podia não gostar de dançar – não sabemos – mas muitos
dos seus contemporâneos estavam mais interessados nas
“excitações bacânticas”  do que no objeto disco ou na forma
padronizada de algum elemento estrutura da música. A proposta
deste texto é convidar o leitor a pensar no peso destas
“excitações bacânticas” – a expressão é precisa – na história da
música popular e de seus muitos gêneros.

•
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Atualmente, o termo jazz denota um gênero musical
dotado de um valor simbólico específico: é um gênero marcado
por ideias como improviso, liberdade formal, ao mesmo tempo
em que, ao longo do século XX, foi ganhando um status
enquanto elemento de capital cultural. Desde os anos 50, escuta-
se o clichê de que o “jazz é música para músicos”  e, de fato, a
história deste gênero é marcada por um profundo fechamento de
seu público (Hobsbawn 1990; Berendt 1975; Billard 1990). Uma
cantora de jazz atual, como, por exemplo, Cassandra Wilson,
nem de longe goza da popularidade que tiveram nos anos 30 e 40
divas como Billie Holiday ou Ella Fitzgerald. 

No entanto, esse caráter particularista do jazz é recente,
datando da segunda metade dos anos 40, com o desenvolvimento
do bebop, estilo de jazz consagrado por músicos como Dizzie
Gillespie, Charlie Parker, Bud Powell, dentre outros. A imagem
estereotipada que muitos tem do jazz, tocado por músicos negros
de smoking em um pequeno clube esfumaçado, vem dessa época.
De fato, o bebop representou uma “retração” do jazz, que passou
a ser cultuado em pequenos clubes e tocado por grupos pequenos
de músicos (quartetos e quintetos) e nesse movimento tornou-se
uma “música para músicos”, já que o bebop representou, em
relação ao que havia antes, uma valorização do improviso
individual17. E o que havia antes? Estilos dançantes: jazz era,
antes de tudo, algo para dançar. Seus estilos anteriores, swing nos
anos 30, ragtime nos anos 20, estavam profundamente
imbricados com a popularização de danças como o charleston, o
foxtrot e o cake-walk. Foi com relação a estas danças, a estes
estilos dançantes, que o jazz se popularizou no mundo todo e
muito da forma como as pessoas deram significado ao jazz
passava pela dança.

17  A literatura sobre a história do bebop é gigantesca e uma revisão de tal
literatura escapa aos limites e propósitos deste texto. Todas as informações
historiográficas, sobre o jazz, aqui tecidas podem ser remetidas a Berendt
(1975), Hobsbawn (1990) e Billard (1990), além do documentário de
Burns (2006).
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“Meus sentidos foram capturados contra a minha
vontade pela música, que parecia ser produzida por um pequeno
exército de demônios... De repente, descobri uma agitação nas
pernas. Elas começaram a se mexer como se levassem choques,
revelando um desejo forte e perigoso de me lançarem pra fora
da cadeira”. Esse é o depoimento de Gustave Kuhl, um alemão
que estava visitando os EUA, em 1903, e pode assistir a um
“baile de negros”  onde se tocava ragtime (Kuhl 2002).
Referindo-se ao swing, estilo de jazz popularíssimo nos EUA
entre 1934 e a primeira metade dos anos 40, Lorraine Gordon,
proprietária de clubes de jazz em Nova York, comentou: “A
música tinha um ritmo incrível. Fazia você sair de si mesmo, e
você dançava com quem estivesse ali. Era divertido requebrar
ao som daquele ritmo” (Burns 2006). É a centralidade deste tipo
de percepção da música popular que sugiro ser central neste
texto, uma percepção, ou para usar um termo caro à uma
antropologia mais recente, um afeto que passa pelo corpo, pela
conexão entre música e dança. Ela não acompanha apenas o jazz,
mas sim todo o desenvolvimento de inúmeros gêneros de música
popular, cuja história não pode ser dissociada da história de
espaços e momentos de sociabilidade relacionados à dança. 

Valsa, habanera, polca, danzón, maxixe, tango, schotisch,
bolero. Esses foram termos que entraram no uso corrente a partir
da segunda metade do século XVIII, denotando danças e espaços
de sociabilidade – a popularização de salões e casas de baile em
todo mundo ocidental. Esse fenômeno envolveu um profundo
movimento de circularidade cultural, no qual práticas de estratos
sociais mais baixos foram apropriados por estratos sociais mais
elevados e vice-versa18. Dessa forma, danças como a habanera –
surgida a partir de um contato cultural entre Espanha e Cuba, e
popularizada em toda a costa do Atlântico – ou a polca – surgida
no leste europeu e difundida para todo o mundo ocidental a partir
de 1840 – sofriam modificações e transformações à medida que
18 Para um exemplo de circularidade cultural, cf. Ginzburg (2006: 11-26).

Para uma teorização deste tipo de processo, cf. Elias (2000: 363-448).
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eram apropriadas por diferentes estratos sociais e, neste processo,
fundamentaram o estabelecimento da dança como atividade e um
mercado da esfera pública. A ideia de “sair para dançar”, em
espaços que não fossem considerados indignos –  como as
tabernas, na Idade Média – se popularizou no século XIX. E esta
popularização está diretamente relacionada com as
transformações e o desenvolvimento de uma relação específica
entre esfera pública e esfera privada19.

A popularização destas danças, concomitantemente ao
desenvolvimento de uma relação específica entre vida privada e
vida pública, foi tão intensa no século XIX, que nações surgidas
neste período tiveram nestas danças um importante elemento de
construção da identidade nacional, fato que foi particularmente
intenso nos países da América Central e da América do Sul.
Chasteen (2004) revelou este ponto num estudo comparativo
sobre o maxixe brasileiro, o tango argentino e o danzón cubano,
mostrando como estas danças foram centrais na forma como a
Europa construiu representações sobre Brasil, Argentina e Cuba
enquanto nações. Isto significa que o maxixe (e,
consequentemente, o samba), o tango, o son cubano, não podem
ter sua história dissociada do fato de que seu surgimento se deu
relacionado à atividade da dança. A forma como muitas pessoas
perceberam e ouviram estes gêneros, na virada do século XIX e
XX, está ligada a esta centralidade da dança. Importante aqui é
frisar, uma vez mais, que tais danças eram índices de
transformações nas relações entre a esfera pública e a esfera
privada, com a cristalização de novas formas de sociabilidade
que mesclavam elementos burgueses e elementos populares. No
entanto, não era somente o ato de dançar que estava em jogo
aqui. Havia algo mais.

Cheesten lembra também que estas danças estavam

19 Schama (1989: 119-162), num estudo para o estudo do século XVIII na
França, chama a atenção para eventos e espaços que propiciavam a
formação pública do cidadão. Cf., também, Hellman (1999).

-33-



ligadas a uma nova forma de dançar: dance-of-two, a dança de
dois, ou seja, dança de par. Isto não era novidade no século XIX,
pois desde a popularização da valsa, no século XVIII, a dança de
par era uma prática corrente. Inclusive, desde a Renascença
havia a prática de danças de par, embora naquele período o
comum fossem danças de pares, na forma de quadrilhas, por
exemplo. A novidade do século XIX era a forma como o par se
portava na dança: com os corpos colados, cheek-to-cheek, face-
com-face, cangote com cangote, num movimento que revelava as
transformações das relações corporais que o Ocidente vivia no
século XIX20. Uma gravura do maxixe, feito por Calixto
Cordeiro, no início do século XX, mostra como a percepção
desta dança passava por uma relação erotizada dos corpos.

Ilustração 1 - Maxixe, por Calixto Cordeiro. 
Esta gravura mostra a percepção erotizada que muitas danças da segunda

metade do século XIX e começo do século XX tinham entre o público

20 Aqui também a literatura historiográfica e sociológica sobre estas
transformações é gigantesca. Cf., como índice, Corbin, Courtine e
Vigarello (2008) e Gay (2002: 85-116).
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Essa percepção da relação entre os corpos não passou
desapercebida pelos críticos da música popular. Pelo contrário,
em várias partes do mundo, as críticas aos gêneros da música
popular passavam pela manutenção da moral e dos bons
costumes. Bailes de maxixe eram criticados, em jornais cariocas,
por sua permissividade (Chasteen 2004: 33-50), conquanto
salões de dança na Inglaterra eram vigiados pelo poder público
como espaços de transgressão da ordem moral (Davis 1991). Ou
seja, o desenvolvimento do que chamamos de música popular
também está diretamente relacionado a transformações no que
pode ser chamado de “economia amorosa pública”, ou ainda, a
mudanças na expressão pública das relações amorosas, bem
como a formas de liberação do corpo. A transformação dessa
expressão pública do amor – um novo regime de “intimidade” –
se desdobrava em diferentes fatos: em casais dançando de forma
considerada imoral ou também na apropriação, por setores
médios da população, de formas de expressão sexual
consideradas vulgares. Neste último ponto podem ser
enquadradas as relações entre a música popular e aquilo
considerado de “baixo calão”, relações presentes em muitos
gêneros atuais –  o funk, a cumbia, o reggaeton –  mas também
nas primeiras gravações de música popular, na virada do século
XIX para o século XX – vide uma cançoneta gravada pela Casa
Edison, no Rio de Janeiro da década de 1900, chamada “Bolseta
de Rapé”, que contava a história de uma velha que tinha por
hábito passar o dedo em sua bolseta, para cheirar rapé. Casais
dançando de forma insinuante, letras com referências eróticas
explícitas: o amor e o sexo estão na base do que chamamos de
música popular.

 Em outras narrativas, a dança dos casais em salões de
baile era criticada não como forma de indecência, mas como uma
forma de loucura: “Ragtime é a sincopa transformada em
loucura. Quem é contagiado por essa música deve ser tratado
como cães com raiva. Se vai ser uma moda passageira, uma
forma de arte decadente ou uma doença vida para ficar, como a
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lepra, isso só o tempo dirá”, escreveu um observador do ragtime,
nos EUA, no início do século XX (Burns 2006). Nos anos 30, o
doutor A.A. Brill, introdutor na psicanálise nos EUA, sentenciou
sobre o swing: “O swing representa uma audição ao ‘tom-tom-
tom’ primitivo, um som rítmico que agrada aos selvagens e às
crianças. Age como um narcótico e faz as pessoas esquecerem a
realidade. Elas esquecem a depressão e a perda de seus
empregos. É como tomar uma droga”  (Burns 2006). Adorno
preferiu não ver estas pessoas dançando e se ateve em aspectos
mais racionais e menos corporais. 

Todos estes índices, apenas sumarizados neste texto, nos
convidam a repensar a forma como estudamos a música popular.
Mais do que uma escuta racionalizada, em busca do
reconhecimento de elementos estruturais, talvez a música
popular nos exija a atenção a um outro tipo de escuta, menos
racional e mais cinético, mais corporal. Talvez só assim as
ciências sociais poderão compreender porque, do baião à música
eletrônica, do funk carioca às cumbias villeras das favelas
portenhas, as pessoas insistem em requebrar seus quadris, a
despeito de sua pobreza ou de seus infortúnios. Talvez só assim
possamos compreender porque termos como groove, swing,
levada aparecem com tanta freqüência nos discursos nativos e
êmicos sobre música popular.
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