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Formação	da	Literatura	Brasileira
• O	livro	é	sobretudo	uma	definição,	através	da	literatura,	
dos	traços	marcantes de	como	nós,	brasileiros,	
imaginávamos	no	momento	de	nossa	afirmação	
como	Nação	politicamente	independente.	

• Depois	da	II	Guerra	Mundial,	quando	se	proclama	
o	Princípio	de	Autodeterminação	dos	Povos,	passa	a	ser	
o	momento	de	luta	por	uma	descolonização	mais	ampla,	
para	ir	além	de	todas	as	formas	de	dominação	neocoloniais	ou	
imperiais,	não	restritas	apenas	a	suas	implicações	políticas,	
mas	também	sociais,	econômicas	e,	destacadamente,	culturais.

• A	compreensão	desse	novo	Brasil	soberano pedia,	então,	
novas	interpretações	de	nossa	formação,	
matizando	aspectos	políticos,	sociais,	econômicos	e	culturais	
que	repercutiam	em	nossa	contemporaneidade.	 4



reinterpretava-se	o	Brasil	
para	sua	transformação

• A	base	dessa	reflexão	provinha	dos	anos	30/40,	
através	das	obras	de	Gilberto	Freire,	Caio	Prado	Jr.	e	
Sérgio	Buarque	de	Holanda.	
• Depois,	nos	anos	JK,	pós-suicídio	de	Getúlio	Vargas,	
nos	anos	50,	esses	autores	foram	sucedidos	pelas	obras	
de	Raymundo	Faoro,	Celso	Furtado	e	Antônio	Cândido.
• Desejava-se	um	novo	Brasil a	partir	dos	diagnósticos
de	nossas	carências	históricas.	
• Era	uma	reconfiguração,	construída	à	esquerda,	avessa	
ao	ufanismo que	persistia,	com	seus	efeitos	imobilistas,	
no	pensamento	conservador	dos	anos	50.	
• O	momento	era	de	afirmação	política	da	diferença	
brasileira,	do	reconhecimento	de	nossa	Independência	
também	no	plano	do	imaginário.
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colonização	cultural
• Para	Antônio	Cândido,	ao	contrário	do	que	imaginavam	
os	românticos,	nossa	literatura – aliás,	como	toda	
a	cultura	dominante	no	Brasil – foi-nos	imposta,	
constituindo	um	produto	da	colonização,	no	caso,	cultural.	

• Não	era	um	prolongamento	das	culturas	locais,	como	
sonhavam,	mas	um	transplante	da	literatura	europeia.

• Essa	condição	subalterna aponta,	em	termos	de	valoração,	
para	o	conjunto	da	literatura
e	não	para	a	produção	individualizada.	

• Não	se	exclui,	pois,	a	possibilidade	de	obras	
individualmente	relevantes.
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expressão	dos	sentimentos	
nacionais

• Para	os	românticos,	
colocava-se,	então,	a	
necessidade	de	buscar	
assuntos	diferentes	dos	
veiculados	na	Europa,	
mas	acabaram	restritos	
a	uma	operação	de	
substituição	como	
a	ocorrida	com	o	
indianismo.	

• Era	a	busca	de	um	
equivalente	nacional	
aos	pretensamente	
altivos	cavaleiros	
medievais.	

• Foi	mera	adaptação	
dos	gêneros	literários	
às	necessidades	de	
expressão	dos	
sentimentos	nacionais.
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sistema	literário	nacional
• Como	se	trata	de	um	sistema	literário	nacional,	
envolvendo	escritores	que	têm	seu	horizonte	cultural	
dirigido	para	a	Nação e	manifestam	em	graus	variáveis	
o	desejo	de	fazer	uma	literatura	brasileira,	
Antônio	Cândido	não	considera	literatura,	mas	sim	
manifestações	literárias,	as	produções	anteriores	à	
Independência	do	século	XVI	até	meados	do	século	XIX.	

• Faltaria	a	elas	esse	caráter	sistêmico:	
1. autores,	caracterizando	a	existência	de	

uma	vida	literária,	
2. público,	permitindo	sua	veiculação;	e	
3. tradição,	para	dar	continuidade ao	repertório	literário.
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localismo,	regionalismo	ou	nacionalismo
• De	início,	houve	predominância	de	valores	locais,	
não	se	voltando	para	outras	partes	do	País.	
• O	horizonte	tornar-se-á	nacional de	forma	mais	abrangente,	
para	a	intelectualidade	brasileira,	a	partir	de:	
a	descoberta	do	ouro	em	Minas	Gerais	e	
o	deslocamento	do	eixo	político	para	o	Sul-Sudeste.	
• Formaram-se	novos	centros	urbanos	e	
intensificou-se	a	vida	cultural.

• A	vida	literária	citadina	propiciará	o	surgimento	de	
grupos	de	escritores	que	desejavam	ter	literatura	do	País.	
• Há,	pois,	um	sentimento	de	missão,	uma	tomada	de	
consciência	embalada	pelo	nacionalismo	artístico.	
• Configuram-se	os	horizontes	nacionais,	
o	que	antes	constituía	manifestações	de	caráter	local. 9



discurso	histórico	versus	
manifestação	cultural	

literária,	cinematográfica	e/ou	musical
• Afasta-se	de	uma	perspectiva	mecanicista,	onde	o	literário	
seria	uma	decorrência	do	discurso	histórico,	mas	também	–
pelas	articulações	entre	os	intelectuais	do	Brasil	e	do	exterior	–
dos	condicionantes	meramente	nacionais	do	texto	literário.	

• As	sugestões	que	vêm	de	outras	literaturas são	
bastante	importantes	para	a	própria	dinamização	do	
sistema	literário	brasileiro.

• Antônio	Cândido	vê	com	muita	desconfiança	as	manifestações	
de	exotismo	literário – a	representação	da	cor	local –
que	atende	ao	gosto	do	provinciano	ou	do	estrangeiro
em	procura	na	nossa	literatura	do	equivalente	às	suas	
imagens	estereotipadas. 10



Como	ocorre	na	dinâmica	do	sistema,	
a	síntese	entre	o	discurso	sócio	

histórico	e	o	literário?
• A	situação	histórico-cultural,	isto	é,	os	fatores	externos,	
tornam-se	internos na	realização	textual:	
as	formas	literárias são	assim	históricas	e	sociais,	
sem	deixarem	de	ter	sua	autonomia	específica	– uma	
autonomia	relativa	capaz	de	articular	o	social	e	o	histórico.

• A	obra	literária contém,	em	suas	formas	internas,	
esse	social	e	histórico,	evitando-se	assim	
o	paralelismo	da	historiografia	positivista	que	
desconsiderava	a	especificidade	dos	textos	literários	ao	
colocá-los	como	decorrência	passiva	dos	fatos	históricos.	

• É	próprio	da	maneira	de	ser	do	texto	literário	
a	criatividade,	ou	seja,	a	inovação	artística.
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Há	sempre	a	necessidade	de	se	considerar	onde	o	indivíduo,	
seja	ele	autor	ou	crítico,	tem	os	seus	pés	e	

por	onde	circula	a	sua	cabeça.

• Ao	refletir	sobre	as	relações	da	nossa	literatura	com	
a	história	da	Nação,	Antônio	Cândido	nos	mostra	
os	mecanismos	pelos	quais	aprendemos	a	nos	ver	e	
a	nos	imaginar – mecanismo	no	sentido	prospectivo,	
atraídos	por	futuro	a	ser	continuamente	inventado.	

• Essa	maneira	de	ver	a	literatura	em	sua autonomia	relativa
é	extensiva para	todos	os	campos	artísticos	e	não	artísticos	
de	nossa	cultura,	onde	o	sistema	nacional	entra	
em	interação	com	outros	sistemas	e,	em	particular,	
com	um	campo	intelectual	de	caráter	supranacional.

• É	evidente	que	relações	de	poder	simbólico atravessam	
esse	campo	com	implicações	político-culturais.	 12



do	local	ao	universal
• A	consciência	crítica	da	maneira	de	ser	da	cultura	brasileira
nutre-se	da	dialética	contraditória	entre	o	local	e	
o	universal:	

1. de	um	lado,	há	a historicidade	da	tradição	interna,	
que	teve	suas	origens	no	processo	de	inculcação	colonial	e	
estabelece	uma	linha	de	continuidade;	

2. de	outro,	os	repertórios	de	circulação	entre	os	sistemas	
culturais articulados	ao	do	Brasil.	

• Entre	os	dois	polos	(interno/externo)	abrem-se	
espaços	para	relevar	as	carências,	
que	favorecem	uma	tomada	de	consciência.	

• Esta,	uma	maneira	crítica	de	nos	ver	e	nos	imaginar	
como	comunidade	nacional,	reúne	condições,	
tanto	na	literatura quanto	em	outras	áreas	culturais,	
de	levar	ao aprofundamento	das	sugestões	locais,	
formas	de	nosso	imaginário	que	se	fazem	assim	universais.13



Quem	Foi	Que	Inventou	o	Brasil?	
A	música	popular	conta	
a	história	da	República	



cantar	uma	história

• Não	há	fato	relevante	
da	política	brasileira,	
no	século	XX,	que:	

1. não	tenha	provocado	
a	criatividade de	
nossos	compositores,	

2. não	tenha	sido	
cantado	pelo	povo,	
em	uma	resposta	
quase	simultânea	aos	
acontecimentos.	

• As	pouquíssimas	exceções	
a	essa	regra deram-se:	

1. em	períodos	de	ditaduras
ou	

2. em	conjunturas nas	quais	
os	fatos	políticos	
desenrolaram-se	com	
rapidez	tão	vertiginosa	
que,	em	pouco	tempo,	
acabaram	sendo	
superados	por	novos	
desdobramentos,	
ainda	mais	significativos.
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classificação	por	gêneros	musicais	e	
temas	econômicos

• Pesquisar	letras	de	músicas	com	temas	econômicos	em	quase	
todos	os gêneros	cantados	pelo	povo	brasileiro, entre	outros:	

1. dos	sambas	à	bossa-nova,	
2. das	marchinhas	de	carnaval às	músicas	de	protestos,
3. da	Tropicália	à	MPB	e/ou	dos	repentes	aos	frevos	/	baiões,
4. das	canções	bregas,	regionalistas	e	sertanejas	aos	rocks,	
5. dos	raps	aos	funks.

• Além	de	análise	por	gêneros	musicais,	
cabe	classificar	os	temas	econômicos abordados	
que	forneceram	inspiração aos	compositores.	
• Eles	estiveram	atentos aos	principais	eventos	macroeconômicos	
ou	expressaram	apenas	os	fenômenos	microeconômicos? 16



Questões-chave

• Desde	os	primórdios,
os	letristas	buscaram	
fazer	a	crônica	musical	
de	eventos,	costumes,	
novidades,	modismos	e	
reviravoltas	da	vida	
nacional,	de	um	modo	
geral	– e	da	cena	
política	e	econômica,	
em	particular.	

• A	música	popular	brasileira	
segue	fazendo	
a	crônica	da	vida	
econômica	nacional?

• Quais	são	os	temas	
econômicos presentes
(e	os	ausentes)	em	todos	
os	gêneros	musicais	
brasileiros?
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herança	musical	bendita
• A	cançoneta,	herdeira	da	chansonette francesa	por	aqui	
aportou,	em	meados	do	século	XIX,	ao	serem	abertos	
os	primeiros	cafés-cantantes.	
• Era	uma	canção	curta	que	explorava,	em	clima	de	chacota,	
os	fatos	da	atualidade,	geralmente	com	letra	maliciosa	e	de	
duplo	sentido,	a	cançoneta logo	encaixou-se	com	a	natural	
inclinação	jocosa	que	já	existia	no	público	brasileiro:	
passou	a	designar	qualquer	cantiga	engraçada	ou	maliciosa.
• O	Teatro	de	Revista	era	visto	como	revistas	encenadas	nos	
palcos que	se	propunham	a	revisar	com	ironia	os	principais	
acontecimentos,	novidades	e	modas surgidas	 em	cena.	
• Eram	uma	crônica	dos	fatos,	feita	em	tom	de	pilhéria.	
• Consolidaram	o	gosto	popular	pela	crônica	dos	fatos	
comportamentais,	políticos	e	sociais,	tratados	com	
irreverência	e	malícia.	E	os	econômicos?
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produção	musical
• A	canção	no	Brasil	consolidou,	definitivamente,	
sua	condição	de	cronista	dos	fatos	políticos,	sociais	e	
culturais com	a	transformação	do	carnaval,	
que	nos	últimos	anos	da	década	de	1910	passou	de	festa	
dançada	a	festa	também	cantada.
• A	indústria	fonográfica	foi	criada	no	Brasil	em	1902.	
• A	produção	de	músicas	para	o	carnaval	já	era	responsável,	
na	década	de	1930,	por	40%	dos	títulos	lançados	
anualmente	pelas	gravadoras.	
• Esse	fenômeno	reforçou-se	ainda	mais	na	Era	do	Rádio,	
chegando	até	os	anos	1960,	ou	seja,	durante	meio	século,	
o	carnaval	inspirou	a	maioria	das	músicas	produzidas	no	
País,	destacadamente	de	canções	com	crônica	de	fatos	e	
costumes.	
• Estas	só	perdiam	para	as canções	românticas	
tipo	“aí,	que	dor,	perdi	meu	amor”...
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criatividade	contra	censura	ditatorial
• Na	década	de	1960,	com	o	início	da	Era	da	Televisão,	
tornando	esta	o	principal	meio	de	comunicação	de	massa,	
o	carnaval	passou	de	festa	bailada	e	cantada	
para	festa	assistida	passivamente.	

• Na	ditadura	militar,	a	participação	ativa	na	rua	foi	
substituída	por	assistir	o	espetáculo	televiso	em	casa.

• Com	a	decadência	dos	“bailes	de	carnaval”,	
inclusive	em	salões	de	clubes	(ambientes	fechados),	
deixou-se	de	criar	marchinhas	críticas	ou	irônicas,	
ultrapassadas	pela	hegemonia	dos	sambas-enredos,	
cuja	tradição	era:

1. revisar	os	fatos	históricos	épicos	e	
2. exaltar	os	vultos	do	passado	como	heróis.	 20



louvação
• Com	a	onda	nacionalista	ufanista,	em	marcha	forçada	
pelos	militares,	foi	sendo	auto	censurada	a	revista	dos	
fatos	sociais,	políticos	e	comportamentais	recentes.	

• E	“o	milagre	econômico”	deu	margem	para	a	louvação	
tipo	“porque	eu	me	ufano	do	meu	País:	
ame-o	ou	deixei-o”.	

• A	economia só	fomentou	as	“canções	reaças”	ou	
deu	margem	à	permanência	da	relação	da	
música	popular	com	a	crônica?	

• Como	se	cantou	as	dores	e	as	alegrias	do	cotidiano?
21



canção	militante
• No	Brasil,	a	relação	entre	a	música	e	a	política	
não	é	como	em	outros	países onde	as	músicas	têm	
um	caráter	claramente	militante,	buscando	
mobilizar	partidários	e	estigmatizar	adversários,	
ainda	que	com	criatividade	e	bom	humor.	

• Nestes	países,	à	medida	que	os	conflitos eram	resolvidos,	
com	a	vitória	de	um	dos	lados,	decaia	o	ritmo	de	produção	
musical	sobre	política.	

• Já	no	Brasil	embora	em	alguns	momentos	a	música	
tenha	se	revestido	de	caráter	militante	ou	engajado,	
seu	padrão	habitual	foi	o	da	crônica	dos	fatos,	
o	que	a	levava	a	alimentar-se	de	temas	novos,	
dando-lhe	continuidade	e	permanência. 22



canção	de	protesto

• A	oposição	entre	quem	pega	no	pesado	e	quem	não	
gosta	do	batente	é	um	tema	comportamental	
recorrente,	sendo	a	crítica	ou	a	louvação	do	malandro	
diz	respeito	a	duas	perspectivas	distintas:	a	do	patrão	e	
a	do	empregado	consciente	de	sua	exploração.

• Os	critérios	para	que	se	considere	que	uma	música	
versa	sobre	política	não	são	rígidos,	imutáveis,	
atemporais;	ao	contrário,	eles	variam	de	acordo	com	
as	próprias	condições	da	luta	pelo	poder,	
nos	diferentes	períodos,	que	agem	tanto	sobre	
quem	produz	como	sobre	quem	consome	as	canções.	
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Uso	do	Youtube

• O	ponto	de	partida	
para	a	classificação	dos	
temas	econômicos	na	
MPB está	na	
identificação	dos	temas	
que	estão	presentes	na	
cena	nacional	em	cada	
determinado	período.

• Hoje,	por	exemplo,	
está	sendo	retomada	a	
tendência	de	crônica	social,	
política	e	econômica	nas	
marchinhas	de	carnaval,	
mas	de	forma	distinta	do	
passado,	pois	a	ilustração	
das	letras	com	vídeos	no	
YouTube é	fundamental	
para	lhe	captar	o	duplo	
sentido	malicioso.
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“Solta	o	cano” sem	as	imagens	–
e	a	o	refrão	cantado	“só	tucano”	– não	
seria	tão	sugestiva	da	época	que	vivemos
• Solta	o	cano	que	tá	
tranquilão no	carnaval!

• Solta	o	Cano
• Mais	um	dia	mais	um	
vazamento

• Segura	o	cano	ou	a	casa	cai
• O	furico tá	na	mão
• E	já	não	aguento
• A	pressão	está	demais!
• Eu	já	rezei	pedi	pra	Cristo
• E	finalmente	achei	a	solução

• Eu	arrumei	o	meu	registro
• Agora	a	casa	não	cai	mais
• Solta	o	cano	que	não	cai
• Solta	o	cano	que	não	cai
• Meu	irmão
• Já	vai	baixar	a	pressão
• Solta	o	cano	que	tá	tranquilão

• https://www.youtube.com/wa
tch?v=oeNkUQZoHe8
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