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RESUMO  

Este projeto nasceu da necessidade de discutir as relações existentes entre a Música 

Popular Brasileira com outros campos do saber como a política, a história, a cultura popular e 

a poesia. Parte-se da ideia de que a música e a poesia foram inseparáveis desde a 

Antiguidade como manifestação da cultura popular, para mostrar como, através da música, a 

cultura popular brasileira foi-se afirmando a partir de uma posição de marginalidade, para 

universalizar-se como expressão do nacional. Este minicurso apresenta um panorama das 

principais tendências da música popular brasileira. Num primeiro momento mapeia as linhas 

gerais da formação do samba no Brasil, o samba negro, e portanto marginal, que vem dos 

morros do Rio de Janeiro em fins da República Velha, colocando em destaque a figura do 

malandro. A seguir, numa perspectiva diacrônica, serão analisados os conteúdos 

nacionalistas e de valorização do trabalho do samba em tempos do Estado Novo (1937-

1945).  Num momento histórico subseqüente, durante o governo de Juscelino Kubitschek e a 

industrialização da economia brasileira, será analisado o movimento chamado de Bossa 

Nova que, nas fronteiras entre o erudito e o popular, apresentou-se como uma saída para o 

samba que havia parado, era quadrado e só falava em barracão. Nos anos sessenta, com a 

formação dos Centros Populares de Cultura (CPC), a União Nacional dos Estudantes (UNE) 

e a defesa de uma cultura popular, democrática e nacionalista, a música popular, visando 

“conscientizar” as camadas populares, produzirá as canções de “Protesto”, com temática 

rural e urbana, que encontrarão seu espaço de ressonância nos festivais universitários. Sob 

o signo da rebeldia e sob um influxo planetário, eclode uma revolução cultural que no Brasil 

se manifestará por caminhos diversos e conflitantes. Nesse cenário agitado e criativo da 

historia da nossa canção, encontraremos, de um lado, a Jovem Guarda, acusada de ser a 

expressão de uma alienação individualista comandada pela indústria cultural e pela 

sociedade de consumo; de outro, a Tropicália, retomando a proposta de antropofagia cultural 

do modernismo e a formação de uma identidade nacional. A partir do golpe militar de 1964 e 

com os desdobramentos da ditadura militar, a imposição da censura à produção artística, 

sobretudo após o AI5 (1968), os compositores serão obrigados a driblarem os censores 

através do ciframento das suas mensagens. Nesse período, serão focalizados aspectos da 

produção musical de Chico Buarque: do lirismo ao protesto e à crítica política e social.  
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