
1. 
Rogério Duprat em movimento 

 
1.1. 
Configurações e reconfigurações de uma singularidade 

Rogério Ronchi Duprat nasceu no dia 7 de fevereiro de 1932 no Rio de 

Janeiro, Capital Federal, para onde os seus pais Délio Duprat e Olga Ronchi 

haviam se mudado no ano anterior. Antes desse período, viviam na cidade de São 

Paulo, para onde retornaram em 1935, fixando-se definitivamente. A família de 

Délio tinha origem francesa e pertencia à elite paulistana do início do século XX. 

Ele era sobrinho do Barão de Duprat (Raimundo da Silva Duprat), ex-prefeito de 

São Paulo (1910-1913) e proprietário da Tipografia Duprat, gerenciada pelo pai 

de Délio, Alfredo Duprat. Na época do nascimento de Rogério, a prosperidade da 

família era mera aparência. No livro Rogério Duprat: ecletismo musical, Máximo 

Barro (2010) observa que os Duprat passavam por uma prolongada crise 

financeira, que foi coroada pela destruição das instalações da tipografia, 

bombardeada por tropas federais que combatiam o levante tenentista de 1924. O 

futuro incerto levou Délio a mudar-se para o Rio de Janeiro na passagem dos anos 

1920 para os 1930 a convite de uma irmã que lhe havia arranjado uma 

oportunidade de trabalho.
10

 Com ele, seguiram a esposa e os filhos Rubens e 

Renato. Em julho de 1930, já no Rio de Janeiro, vinha ao mundo Régis, o terceiro 

da prole, seguido do caçula Rogério. 

De volta a São Paulo, Délio e Olga conseguiram educar Rogério e seus 

irmãos nas concorridas escolas públicas e também em casa, onde as crianças 

falavam francês com os pais e italiano com as tias maternas. Aos dez anos de 

idade, Rogério ganhou uma gaita de boca, seu primeiro instrumento musical, 

                                                

10
 Regiane Gaúna (2002, p. 26), autora do livro Rogério Duprat: sonoridades múltiplas, livro da 

qual a maior parte das informações biográficas aqui apresentadas foi retirada, afirma que Délio foi 

para o Rio de Janeiro para trabalhar como sócio de um posto de gasolina. No livro Rogério 

Duprat: ecletismo musical, Máximo Barro apresenta outra versão, de que ele trabalhou como 

gerente de “uma garagem e oficina mecânica de reparações de automóveis” (BARRO, 2010, p. 

17). Outro ponto de discordância entre os autores se relaciona ao motivo que levou Délio e a 

família a deixarem São Paulo. Barro ressalta que a gráfica Duprat foi atingida por uma bomba 

lançada por tropas federais na repressão à revolta tenentista de 1924 (BARRO, 2010, p. 15) e não 

durante a Revolução Constitucionalista de 1932, como apontou Gaúna (2002, p. 26). De fato, esse 

conflito foi deflagrado no dia 7 de julho (FAUSTO, 2004), cinco meses depois do nascimento de 

Rogério Duprat. O livro de Barro, contudo, não está imune a incorreções, como a referência 

equivocada ao Conservatório Carlos Gomes (de Campinas) como nome da instituição onde 

Rogério Duprat recebeu instrução musical, chamado Conservatório Heitor Villa-Lobos, de São 

Paulo (BARRO, 2010, p. 43). 
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seguido de um violão que pegou emprestado com o pai. Com o violão, ele tocava 

e cantava canções interpretadas por famosos artistas das recém-fundadas estações 

de rádio brasileiras, como Francisco Alves, Mário Reis, Orlando Silva, Araci de 

Almeida, as irmãs Linda e Dircinha Batista e o cancionista (cantor e compositor) 

Dorival Caymmi, o seu favorito (GAÚNA, 2002). Apaixonado por radionovelas e 

jingles, Rogério teve sua infância embalada por uma programação musical que 

combinava sambas, marchinhas, toadas e outros ritmos brasileiros com obras do 

repertório clássico-romântico de concerto e gêneros populares vindos da América 

Central, Caribe e Estados Unidos.  

A música popular norte-americana foi outra fonte importante de inspiração 

para o jovem Duprat. O contato com esse repertório ocorreu principalmente nos 

bailes e salas de cinema que frequentou na adolescência em companhia de sua 

primeira namorada, Lali (Eulalina) Portella, futura esposa e mãe de seus filhos. 

Nos bailes, o casal dançava ao som de Glenn Miller, Frank Sinatra e Bing Crosby 

(GAÚNA, 2002). Nos cinemas, aos quais comparecia religiosamente duas vezes 

por semana desde os 10 anos de idade, tomou contato com os filmes de 

Hollywood e com a música de entretenimento norte-americana que eles traziam, 

como relatou Duprat em entrevista concedida a Irineu Guerrini Jr. no ano 2000: 

Como eu já disse, ao cinema eu ia desde criancinha. Eu vi em primeira mão a 

Branca de Neve. E antes de aprender música eu já tocava violão de ouvido, gaita de 

boca. Eu não sabia ler música, mas tocar, tocava. E nos filmes, também. A gente 

sabia de cor as músicas populares dos filmes.
11

 

A juventude de Duprat, contudo, não foi feita apenas de cinema, bailes e 

escola. Para ajudar em casa, teve que trabalhar desde cedo em ocupações como 

office boy, balconista, jornalista e bancário. Com todas as dificuldades vividas por 

quem divide o tempo entre o trabalho e os estudos, conseguiu preparar-se para o 

ingresso no ensino superior, iniciado em 1950 na Faculdade de Filosofia, Ciências 

e Letras da Universidade de São Paulo (USP), onde Régis Duprat já estudava 

ciências sociais ao lado de futuros sociólogos como Fernando Henrique Cardoso e 

Ruth Cardoso. Rogério optou pela filosofia, tomando contato com a obra de 

                                                

11
 DUPRAT, Rogério. São Paulo, 16 mai. 2000. Entrevista concedida a Irineu Guerrini Jr. (2009, 

p. 182). 
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pensadores como Descartes e Kant. Conforme relatou Duprat a Guerrini Jr.,
12

 um 

de seus professores prediletos era Gilles Gaston Granger, professor de Lógica e 

Filosofia da Ciência. Membro da Missão Francesa, grupo de professores e 

pesquisadores trazidos da França para estruturar a faculdade, Granger exerceu 

grande influência sobre Rogério e outros colegas, como o futuro professor de 

filosofia da USP José Arthur Giannotti (GIANNOTTI, 1974). 

A opção pela filosofia está provavelmente relacionada ao seu interesse pelo 

pensamento marxista e ao vínculo que Duprat tinha na época com o Partido 

Comunista Brasileiro (BARRO, 2010), ao qual ele se filiou por influência de 

Régis: 

Rogério e eu éramos marxistas (...). Eu fui do partido e acabei levando o Rogério 

que era mais novo do que eu para o Partido. (...) Naquele momento o confronto se 

dava justamente entre um marxismo teórico e um marxismo pragmático. Nós 

éramos estudiosos da coisa. Rogério e eu estudamos o Marx já antes do ingresso na 

universidade.
13

 

Esse pragmatismo pode ser traduzido como práxis política pregada pelos 

marxistas, a qual era desempenhada por Duprat por meio da redação de matérias 

para o jornal Notícias de Hoje, órgão paulistano do Partido Comunista Brasileiro. 

O pragmatismo, observou Régis, teria sido responsável pela decisão do 

irmão de deixar o curso de filosofia antes de se formar. Em entrevista realizada 

em 2012, Lali Duprat explicou-me que o marido ficou desmotivado com o 

andamento do curso, interrompido em 1952.
14

 Em relato concedido a Guerrini Jr., 

Rogério diz ter renunciado à filosofia em nome da música, a qual começou a 

estudar seriamente na época em que se tornou aluno da USP. “A música começou 

a tomar conta de mim e aí tive de parar”, afirmou Duprat.
15

 

A música passou a ocupar a vida de Rogério Duprat pouco antes de iniciar a 

faculdade. Entre 1949 e 1950, ele frequentou aulas gratuitas de percepção, 

harmonia, contraponto e composição do professor e regente Olivier Toni, marido 

                                                

12
 DUPRAT, Rogério. São Paulo, 16 mai. 2000. Entrevista concedida a Irineu Guerrini Jr. (2009, 

p. 180). 
13

 Entrevista com Régis Duprat concedida a Jonas Soares Lana em São Paulo, 22 de julho de 2011. 
14

 Entrevista com Eulalina Duprat concedida a Jonas Soares Lana, por telefone, em 27 de agosto 

de 2012. 
15

 DUPRAT, Rogério. São Paulo, 16 mai. 2000. Entrevista concedida a Irineu Guerrini Jr. (2009, 

p. 179-180). 
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de uma prima de Lali. Desse encontro, surgiria uma relação de amizade, parceria e 

agenciamento mútuo decisiva para a profissionalização de Duprat como músico. 

Toni o convenceu a adotar o violoncelo, instrumento que lhe foi presenteado com 

entusiasmo pelo irmão Régis, estudante de violino que trocaria esse instrumento 

pela viola, também por influência de Toni. Em julho de 1950, Rogério começou a 

estudar com Calixto Corazza, violoncelista do Quarteto de Cordas Municipal de 

São Paulo (antigo Quarteto Haydn) e, mais tarde, com Luis Varoli (GAÚNA, 

2002). Régis observa que o irmão recebeu essas aulas no Conservatório Heitor 

Villa-Lobos de São Paulo (DUPRAT, 2007), onde Rogério também assistiu a 

aulas de teoria musical, harmonia, canto, análise harmônica e construção musical, 

história da música e pedagogia, formando-se em 1958 (GAÚNA, 2002). 

Como na trajetória de grande parte dos músicos profissionais, grupos 

juvenis e amadores foram importantes espaços de formação de Rogério Duprat. A 

primeira experiência deu-se no conjunto de câmara da Faculdade de Filosofia, 

Ciências e Letras da USP, fundado e dirigido pelo também estudante de filosofia 

Olivier Toni e integrado pelo irmão Régis. Na mesma época, Duprat tocou na 

Orquestra Sinfônica Juvenil do Museu de Arte de São Paulo (MASP), onde 

recebeu entre 1950 e 1952 uma bolsa de estudos. Destituído de recursos para 

custear essas bolsas, o MASP captava patrocínio de empresários, obtido com 

grande esforço pela coordenadora da Orquestra Dona Ivone Levy, esposa do 

renomado arquiteto Rino Levy. Escassas, essas bolsas eram dirigidas aos 

estudantes que se dedicavam aos instrumentos de orquestra menos populares 

(GAÚNA, 2002). Essa espécie de política de ação afirmativa para proteção de 

contrabaixistas, fagotistas, harpistas e outros instrumentistas em extinção no 

ecossistema da música de concerto, que parecia orientar Olivier Toni quando 

estimulou Duprat a adotar o violoncelo e Régis a migrar do violino para a viola, 

visava corrigir uma distorção crônica e antiga, que fora denunciada ainda em 1935 

por Mário de Andrade em sua “Oração de paraninfo” proferida aos formandos do 

Conservatório Dramático e Musical de São Paulo. Nesse discurso, Andrade 

apontou a atração pelos instrumentos solistas como o violino e o piano, encarados 

como meios para o alcance da glória, como a principal responsável pelo problema 

(ANDRADE, 1975). 
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As primeiras remunerações de Rogério Duprat como músico profissional se 

deram depois de ele ter arregimentado com Régis Duprat e outros parceiros a 

orquestra Angelicum do Brasil, especializada em composições dos séculos XV, 

XVI e do período barroco. Nessa época, Duprat casou-se com Lali em uma 

cerimônia celebrada no dia 15 de abril de 1953 ao som dessa orquestra.
16

 Em 

pouco tempo nasceria Raí, a primeira filha do casal, época em que a Angelicum 

teria suas atividades encerradas, trazendo dificuldades financeiras para Duprat. 

Os outros filhos, Rudá e Roatã, de 1955 e 1959, nasceram em melhores 

condições. Nesse período, o pai já tinha nome como violoncelista e muito trabalho 

nas orquestras da TV Tupi (de 1955 a 1960), da TV Paulista e ainda na Orquestra 

Sinfônica da Rádio Nacional de São Paulo, onde o seu irmão Régis também 

tocava viola de arco. Rogério integrou ainda a Orquestra Sinfônica Estadual de 

São Paulo a partir de 1953, onde ficou até 1954, quando foi forçado a deixar o 

grupo em razão de sua dissolução por falta de verbas. Após o fechamento da 

Sinfônica Estadual, ele assumiu uma cadeira no Quarteto de Cordas da 

Associação Paulista de Música, na qual permaneceu até 1957. Em 1959, Duprat 

tocou como extranumerário na Orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo. 

Permaneceu nessa orquestra até 1964, depois de ter sido aprovado em concurso 

em 1960 (GAÚNA, 2002). 

Paralelamente, o violoncelista continuava o trabalho com Olivier Toni. Em 

1956,
17

 eles fundaram Orquestra de Câmara de São Paulo, pioneira na restauração 

e execução do repertório musical colonial brasileiro.
18

 Além de violoncelista, 

Duprat exercia a função de tesoureiro da orquestra, cuidando dos parcos recursos 

adquiridos com a ajuda de mecenas como Dona Ivone Levy, que, pela segunda 

vez, colaborava para a sustentação de sua carreira musical.  

Paralelamente à fundação da Orquestra de Câmara de São Paulo, Toni e 

Duprat criaram o Grupo de Música Experimental para jovens com até 20 anos. 

                                                

16
 Entrevista com Eulalina Duprat concedida a Jonas Soares Lana, por telefone, em 27 de agosto 

de 2012. 
17

 Segundo Gaúna (2002, p. 34), essa orquestra teria sido fundada em 1950, como também 

informam Campanhã e Torchia (1978, p. 259). Esse dado não condiz com informações sobre a 

carreira de Olivier Toni, disponíveis no site oficial da Orquestra de Câmara da Universidade de 

São Paulo da qual é regente (disponível em: <http://www.usp.br/ocam/historico.html>. Acesso em: 

9 out. 2012), bem como em matéria jornalística da Folha de S. Paulo (PERPETUO, 2006, p. E8). 
18

 Entrevista com Régis Duprat concedida a Jonas Soares Lana em São Paulo, 22 de julho de 2011. 
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Nos programas do grupo, havia espaço para peças de música antiga e de 

compositores de vanguarda como Arnold Schoenberg (GAÚNA, 2002), raríssimas 

nas salas de concerto brasileiras e mesmo nos auditórios do exterior (DREYFUS, 

1983). Duprat foi diretor desse grupo entre 1956 e 1961, oportunidade que 

possivelmente lhe permitiu desenvolver as habilidades de regente, algo que fazia 

menos por ambição de tornar-se um maestro do que pelas eventuais necessidades 

que ocasionalmente lhe eram apresentadas (GAÚNA, 2002, p. 37). Por uma 

contingência, Duprat acabou adquirindo competências que seriam posteriormente 

mobilizadas em outros ambientes como o da Rádio Excelsior de São Paulo e no 

estúdio Scatena, onde foram gravadas a maior parte das canções tropicalistas, 

conforme relato dos técnicos de som Stélio Carlini e Johann Gunther Kibelkstis.
19

 

Segundo Régis Duprat, a longa e intensa experiência como instrumentista 

também teria sido crucial para o desenvolvimento de capacidades que mais tarde 

ele mobilizou na produção dos arranjos. Em entrevista que me concedeu em 2011, 

o irmão e colega de Rogério em várias orquestras identificou a si e a seu irmão 

como “músicos de estante”: 

Dentre todos, Rogério, Medaglia e eu tínhamos a característica de sermos músicos 

de estante (...). Em vinte e cinco anos eu fui músico de viola de arco e o Rogério 

violoncelo, dentro da orquestra. Tanto em orquestra de rádio e TV, como em 

orquestra sinfônica. Isto nos estimulava nos vínculos com as músicas populares. 

Para se tornar arranjador, é fundamental porque você escreve para as pessoas que 

tocam cotidianamente dentro dos grupos e das orquestras.
20

  

Em conjuntos musicais com objetivos tão diferentes como as orquestras 

sinfônicas e o Grupo de Música Experimental, Rogério Duprat foi exposto aos 

repertórios da música renascentista, colonial brasileira, barroca, clássico-

romântica e de vanguarda. Ao repertório da chamada música erudita, adiciona-se 

ainda o vasto universo de canções populares brasileiras que eles tocavam ao vivo 

nas estações de rádio e TV. 

Os instrumentos de cordas eram utilizados em gravações de samba e outros 

gêneros de música popular desde os anos 1930, quando a gravadora Victor do 

                                                

19
 Carlini trabalhou com Duprat na Rádio Nacional e no Scatena. Nesse estúdio, ele atuava como 

uma espécie de líder da equipe de gravação integrada por Kibelkstis e João Carlos Leitão, o qual 

não pôde ser localizado. (Entrevista com Johann Gunther Kibelkstis e Stélio Carlini concedida a 

Jonas Soares Lana em São Paulo, 22 de julho de 2011. 
20

 Entrevista com Régis Duprat concedida a Jonas Soares Lana em São Paulo, 22 de julho de 2011. 
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Brasil passou a encomendar ao pianista e compositor Radamés Gnattali arranjos 

orquestrais para as canções interpretadas por Orlando Silva. Até então, os cantores 

eram acompanhados pelo “regional”, um grupo variável de instrumentos que 

incluía sopros e percussão e que tinha em seu núcleo o violão, o cavaquinho e a 

flauta (DIDIER, 1996; BARBOSA; DEVOS, 1985). Em pouco tempo, outros 

compositores eruditos seriam contratados por gravadoras e estações de rádio para 

seguir o caminho de Gnattali, o qual liderou o programa Um milhão de melodias, 

que foi ao ar pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro entre 1943 e 1956. Para esse 

programa, ele preparava semanalmente nove versões instrumentais inéditas de 

canções brasileiras e de outras obras populares na época, executadas por uma 

orquestra que ele mesmo conduzia (SAROLDI; MOREIRA: 2005, BARBOSA; 

DEVOS, 1985). 

Como músico das orquestras da Rádio Nacional de São Paulo e das TVs 

Tupi e Paulista, Duprat certamente tocou a parte do violoncelo de inúmeras 

versões orquestrais ou acompanhamentos de canções produzidas por compositores 

contratados pelas rádios, bem como arranjos editados de obras nacionais e 

estrangeiras. Além de tocar ao vivo em auditórios e estúdios de rádio e TV, ele era 

escalado com frequência para participar de gravações fonográficas que, segundo o 

músico, geralmente corriam a madrugada (GAÚNA, 2012, p. 37).
21

 Seguindo o 

argumento de Régis Duprat sobre o diferencial do arranjador que é “músico de 

estante”, é possível afirmar que essa experiência preparou Rogério para a criação 

de arranjos para os mais variados gêneros de canção, os quais foram combinados 

nas gravações tropicalistas do final dos anos 1960.  

No início dos anos 1960, as atividades em estúdio ultrapassaram o trabalho 

como violoncelista. Entre 1962 e 1964, Duprat trabalhou como diretor musical, 

arranjador e regente das gravadoras V. S. e Penthon, em São Paulo, e como 

arranjador e regente assistente do maestro Sílvio Mazzuca na TV Excelsior. Após 

                                                

21
 Em entrevista, o técnico de som Stélio Carlini, que foi colega dos irmãos Régis e Rogério 

Duprat na Rádio Nacional de São Paulo e que também trabalhava no estúdio Scatena, lembrou que 

ele geralmente saía da Rádio por volta das 23 horas para começar o trabalho no estúdio. Muitas 

vezes, os próprios músicos da Rádio o acompanhavam nesse trânsito. Convocados pelos 

“arregimentadores”, profissionais especializados na escalação dos instrumentistas, estes 

costumavam chegar ao estúdio em trajes de gala, por falta de tempo para se trocar. (Entrevista com 

Johann Gunther Kibelkstis e Stélio Carlini concedida a Jonas Soares Lana em São Paulo, 22 de 

julho de 2011.) 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0912434/CA



  29 

 

cerca de dez anos atuando como instrumentista, Duprat começava a carreira de 

arranjador, atividade que projetaria o seu nome depois de sua entrada no círculo 

musical tropicalista. 

Antes disso, porém, Duprat mudou-se com a família para Brasília, a nova 

sede da República, recentemente inaugurada em 1960. A convite do compositor 

Cláudio Santoro, então diretor do Departamento de Música da Universidade 

Nacional de Brasília (UnB), tornou-se professor da instituição juntamente com o 

irmão Régis e, ainda, com o compositor Damiano Cozzella e o poeta concretista 

Décio Pignatari, dos quais Rogério era amigo e parceiro. Estes e outros 

professores promoveram uma reforma curricular que envolveu a inclusão de 

cursos voltados aos experimentos da música contemporânea e às relações da 

música com a comunicação de massa. Duprat possuía alguma experiência no 

ensino de violão popular, adquirida na década de 1940, e de teoria musical para 

músicos profissionais não familiarizados com a leitura de partitura. Na UnB, ele 

ensinava violoncelo, teoria geral, contraponto* tonal* e modal*, harmonia e 

rítmica. Segundo relato de Rafael José de Meneses Bastos, ex-aluno do curso de 

música da UnB, Duprat dividia muitas classes com Cozzella, do qual era um 

grande parceiro. Entre esses cursos, Bastos destacou as aulas de criação musical 

chamadas de grupos experimentais, nas quais ambos os professores lideravam um 

processo criativo afinado com as tendências da música contemporânea da época. 

Essas experiências, no entanto, seriam em pouco tempo interrompidas por 

transformações políticas que tiveram grandes repercussões na vida cotidiana 

brasileira. Com o golpe militar de 1964, a UnB passou a sofrer frequentes 

intervenções autoritárias do governo federal. A primeira ocorreu poucos dias 

depois do golpe. No dia 9 de abril de 1964, o reitor Anísio Teixeira e o vice Almir 

de Castro foram destituídos de seus cargos após a ocupação das instalações da 

universidade por tropas militares. A segunda crise teve início em 1965 com a 

dispensa de quatro professores por Laerte Ramos de Carvalho, reitor indicado 

pelo governo militar. Em resposta, os professores entraram em greve com o apoio 

dos alunos, decisão que resultou em uma nova intervenção militar e a demissão de 

mais quinze professores. Em solidariedade, 223 dos 305 membros do corpo 

docente se desligaram da UnB no dia 18 de outubro (SALMERON, 1999). Nesse 

grupo, estavam Rogério Duprat, bem como Damiano Cozzella e Régis Duprat. 
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Seria a primeira e única experiência de Rogério no ensino superior e a última 

como professor. De volta a São Paulo com a família, ele restabeleceu aos poucos 

suas atividades de instrumentista, arranjador e regente. 

A essa altura, Duprat possuía mais de dez anos de prática em composição. 

Até 1964, ele teria composto, segundo Régis Duprat (2007), 27 obras, sete a mais 

do que constam na lista feita anteriormente por Regiane Gaúna (2002) com o 

possível auxílio de Rogério. Em Rogério Duprat: sonoridades múltiplas, essas 

obras estão cronologicamente distribuídas por Gaúna em quatro “fases”: “primeira 

fase: nacionalista” (1954-1956), “segunda fase: dodecafônica” (1958-1959), 

“terceira fase: serialismo de Pierre Boulez” (1961-1962) e “quarta fase: 

Alemanha, França, computador e John Cage” (1963-1966). Ainda que essa 

distribuição possa cumprir uma finalidade didática, é importante observar que ela 

se mostra limitada pela arbitrariedade classificatória que é comum a qualquer 

periodização. Essa limitação é, aliás, evidenciada pelo próprio título da quarta 

fase, a qual se refere a um intervalo em que Duprat não se encontrava mais sob 

influência de um único autor ou escola, experimentando as várias frentes lideradas 

por compositores como o alemão Karlheinz Stockhausen e o norte-americano 

John Cage. 

Antes mesmo de iniciar os estudos de violoncelo, Duprat compôs as valsas 

“Eu te vi” e “Amo esta vida”, quando tinha 15 anos de idade. Embora 

mencionadas por Gaúna (2002), estas peças não foram consideradas em seu livro 

como partes de uma “fase” composicional. A ausência de maiores explicações 

para essa exclusão sugere que a autora não reconheceu a importância dessas 

valsas por elas não se conformarem aos padrões estéticos da música erudita ou, 

ainda, por não terem sido valorizadas pelo próprio compositor durante as 

entrevistas a ela concedidas. Por mais que essas peças tenham sido compostas por 

um músico ainda “autodidata” no estilo romântico e tonal*, conforme a descrição 

de Gaúna (2002, p. 46), elas têm um significado importante neste trabalho, na 

medida em que foram produzidas em uma época em que o adolescente Rogério 

estava imerso nos universos da música popular do rádio e do cinema. Como ele 

mesmo notou em entrevista realizada em 2003, essa experiência foi importante 

para a formação de seu perfil de “músico multimídia”, apto a circular entre a 
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música erudita, de vanguarda, até o samba ou o rock,
22

 entre outros gêneros, 

estilos, tradições e escolas composicionais. Em outras palavras, o contato com 

essas músicas deixaria marcas em sua subjetividade, as quais foram importantes 

para a sua atuação como arranjador de canções populares. 

As primeiras obras para instrumentos de concerto foram compostas por 

Duprat alguns anos depois de iniciar sua formação como violoncelista. Segundo o 

próprio compositor, “eram aquelas coisas nacionalistas, camargueanas (...). Até 

1958, 59, não só eu, mas a minha geração, estava naquela de realismo socialista, 

jdanovista, de querer fazer música nacional”.
23

 Nessa época, Duprat era 

radicalmente comunista (GAÚNA, 2002), seguindo uma tendência forte no Brasil, 

de incorporação de informações musicais de matriz folclórica em composições 

eruditas.
24

 

Como observa Gilberto Mendes (1991), a prática de utilização de elementos 

emprestados da música popular tradicional era, nos anos 1950, um procedimento 

comum a dois projetos culturais e políticos que visavam fins diametralmente 

opostos. De um lado, estava o nacionalismo modernista formulado a partir dos 

anos 1920 por Mário de Andrade e seguido por diversos compositores brasileiros 

como Francisco Mignone e, em alguma medida, Heitor Villa-Lobos. De outro, 

encontrava-se o realismo socialista, uma política cultural do Estado stalinista que 

impunha aos artistas soviéticos a necessidade de tematizar a realidade como meio 

de conscientização ideológica dos trabalhadores no espírito do socialismo. 

Iniciada no campo literário na década de 1930, essa política se estendeu a outras 

áreas, exercendo grande influência sobre músicos comunistas do Brasil e do 

mundo, especialmente depois do II Congresso Internacional de Compositores e 

Críticos Musicais, realizado em Praga em 1948. Nesse evento, o comissário de 

cultura de Stalin, Andreï Zdanov (ou Jdanov), discursou em favor de uma música 

que colocasse a tematização da cultura nacional e a expressão dos sentimentos e 

                                                

22
 Rogério Duprat em entrevista concedida a Fernando Rosa e Alexandre Matias. In: Senhor F, São 

Paulo, 2000. Disponível em: <http://www.senhorf.com.br/agencia/main.jsp? codTexto=2943>. 

Acesso em: 8 ago. 2010. Embora o site informe que a entrevista é de 2003, um trecho de seu 

conteúdo foi citado por Regiane Gaúna como parte de uma matéria publicada no ano 2000 

(MATIAS, A.; ROSA, F. O homem que sabia demais (Entrevista). ShowBizz: Revista de Música, 

São Paulo, Símbolo, n. 15, p. 57-59, 2000). Essa informação parece proceder se considerarmos que 

o livro de Gaúna foi publicado em 2002.  
23

 Rogério Duprat em entrevista concedida a João Marcos Coelho (apud COELHO, 1982, p. 50). 
24

 Cf. também Duprat e Volpe (2009).  
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ideias progressistas das massas populares acima do subjetivismo e das tendências 

cosmopolitas e formalistas (NEVES, 1981, p. 119): 

Deve ser acentuado o perigo que significa a tendência formalista para o futuro da 

música. Essa tendência deve ser censurada como uma tentativa (...) de destruir o 

templo da arte construído pelos grandes mestres da cultura musical. Todos os 

nossos compositores devem mudar de posição e voltar-se para o povo. Devem 

compreender que o nosso Partido, que exprime os interesses do Estado e do Povo 

Soviético, apoiará somente uma tendência sadia e progressista em música: a 

tendência do realismo socialista soviético (ZDANOV, 1949, s/p). 

A adesão ao realismo socialista por compositores brasileiros nos anos 1950 

implicou o relativo abandono de experimentos de vanguarda, notadamente o 

dodecafonismo (EGG, 2004), técnica desenvolvida nos anos 1920 pelo austríaco 

Arnold Schoenberg e introduzida no Brasil na década seguinte por seu 

compatriota Hans-Joachim Koellreutter (KATER, 2001). O dodecafonismo, 

também chamado de técnica dos doze sons, consistia em um sistema musical 

baseado na concessão de igual importância a cada uma das doze notas existentes 

na música ocidental para evitar o privilégio de uma delas, como ocorria na música 

tonal* que reinava nas salas de concerto europeias e nas diversas formas de 

música modal executadas fora desses ambientes. O dodecafonismo promovia, 

portanto, uma ruptura com as duas matrizes musicais a partir das quais 

nacionalistas e zdanovistas construíam suas obras: de um lado, a música modal 

dita folclórico-popular que servia de fonte temática e, de outro, a música tonal*, 

tradição cujos parâmetros eram utilizados para processarem os temas da primeira. 

O caminho a ser adotado pelos compositores comunistas brasileiros para facilitar 

o acesso aos ideais socialistas pelas classes camponesa e operária era, desse modo, 

o mesmo encontrado pelos nacionalistas para a revelação do destino dos 

brasileiros como povo soberano: incorporar à música de concerto o que Mário de 

Andrade chamava de populário (ANDRADE, 1972) e que Duprat ironicamente 

traduziu em 1982 como “aquela sucessão de síncopes que não acabava mais”.
25

 

A partir de 1958, Rogério Duprat passou a conciliar temas folclóricos com o 

dodecafonismo, seguindo os passos do mestre Cláudio Santoro, discípulo de 

Koellreutter que nos anos 1950 havia retornado à técnica dos doze sons depois de 

tê-la abandonado em nome do realismo socialista. “Santoro tinha um jeito de 

                                                

25
 Rogério Duprat em entrevista concedida a João Marcos Coelho (apud COELHO, 1982, p. 50). 
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aplicar o dodecafonismo nas formas brejeiras, tipicamente brasileiras e era por aí 

que eu me orientava para criar”, afirmou Duprat a Gaúna.
26

 Entre as obras 

dodecafônicas de Duprat compostas em 1958 e 1959, está “Concertino para oboé, 

trompa e cordas” (1958), tocada pela Orquestra de Câmara de São Paulo no dia 24 

de maio de 1960 (GAÚNA, 2002). 

Outra influência importante sobre Duprat foi Pierre Boulez, compositor 

francês que criou o serialismo estrutural, o qual estendia a serialização das notas 

musicais ou frequências sonoras iniciada com o dodecafonismo aos domínios da 

duração, timbre e intensidade. Duprat conheceu Boulez pessoalmente em um 

almoço organizado por Olivier Toni em São Paulo no início dos anos 1960. 

Embora não tenha trocado sequer uma palavra com o visitante, esse encontro 

marcou a sua trajetória, como ele relata a Regiane Gaúna: 

A partir daí, conseguimos as partituras de Structures [composição de Boulez] 

(1952), para dois pianos; do Boulez estudávamos e analisávamos profundamente o 

serialismo estrutural peculiar de suas obras. Desde então, passei a pensar no 

serialismo, especificamente a partir das coisas do Boulez.
27

 

Entre as peças compostas por Duprat sob orientação do serialismo estrutural 

de Boulez, está Organismo, baseada no poema homônimo de Décio Pignatari, 

escrita para cinco vozes e para flauta, oboé, corne inglês, clarinete baixo, fagote, 

celesta, vibrafone, violino, viola, violoncelo e contrabaixo. 

Depois de 1962, as composições de Rogério Duprat já não seguiam uma 

única via. Essa abertura teria sido motivada por Damiano Cozzella, o qual seria, 

segundo o maestro e compositor Júlio Medaglia, uma espécie de guia para ele, 

para Duprat e para outros de sua geração: 

Eu fui aluno do Cozzella. Ele era um cara que mexia na cabeça da gente, (...) trazia 

muitas informações do que acontecia em nosso tempo e passava pra gente de 

formas teóricas e práticas. Eu estudei tudo com o Cozzella: harmonia, contraponto, 

fazia arranjos e levava pra ele corrigir. O Cozzella foi o nosso mestre.
28

 

Amigo e parceiro de Duprat, Cozzella dividiu com ele a composição de 

arranjos de canção e de obras como “Klavibm II”, composta e gravada em 1963 

                                                

26
 Rogério Duprat em entrevista concedida a Regiane Gaúna em março de 1997. Citado por Gaúna 

(2002, p. 47). 
27

 Rogério Duprat em entrevista concedida a Regiane Gaúna em maio 1997. Citado por Gaúna 

(2002, p. 50). 
28

 Entrevista com Júlio Medaglia concedida a Jonas Soares Lana em São Paulo, 21 de julho de 

2011. 
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no gigantesco computador IBM-1620 instalado na Escola Politécnica da USP 

(GAÚNA, 2002, p. 51). Para que Duprat chegasse a compor obras como esta, 

Cozzella teve que se esforçar muito, como observa Medaglia: “Ele era o mais 

cabeça-dura. Eu me lembro do Damiano Cozzella dizendo: ‘Está difícil do 

Rogério entrar nas nossas ideias.’ No início, ele resistiu porque vinha de uma 

formação muito clássica e acadêmica. Depois ele deslanchou.”
29

 

Essa guinada de Duprat em direção à multiplicidade estilística foi também 

motivada por sua viagem em 1962 para o Internationale Ferienkurse fur Neue 

Musik (Curso Internacional de Verão de Música Nova) de Darmstadt (Alemanha), 

proporcionada por um financiamento do Ministério da Educação brasileiro. Nessa 

edição do curso, participaram os músicos brasileiros Gilberto Mendes, Willy 

Corrêia de Oliveira, Sandino Hohagen e Júlio Medaglia. Em Darmstadt, Duprat e 

seus colegas atualizaram seus conhecimentos sobre a produção musical de 

vanguarda da época, apresentada em conferências de renomados compositores 

europeus como Pierre Boulez, Karlheinz Stockhausen e Henri Pousseur. Gilberto 

Mendes observa que esse contato se estendia para as horas livres, quando ele, 

Duprat e os demais brasileiros puderam conviver diariamente não só com os 

professores como com os alunos, com os quais estabeleceram agenciamentos 

recíprocos muito importantes.
30

 

Entre esses alunos, estava, segundo Duprat (GAÚNA, 2002), um jovem de 

22 anos chamado Frank Zappa, integrante do grupo de estudantes norte-

americanos. Ilustre anônimo, Zappa seria mais tarde reconhecido pelos brasileiros 

depois de tornar-se cantor, guitarrista, compositor e líder do Mothers of Invention, 

banda que ficou mundialmente conhecida no final dos anos 1960 por fazer um 

rock experimental inspirado em obras de compositores de música experimental 

contemporânea. A presença de Zappa em Darmstadt apontada por Duprat foi 

confirmada por Gilberto Mendes
31

 e por Júlio Medaglia: 

                                                

29
 Idem. 

30
 Segundo Gilberto Mendes, embora o evento de Darmstadt fosse chamado de “Curso 

Internacional”, ele não incluía aulas ou oficinas de composição, mas apenas palestras e debates (cf. 

vídeo disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=Z4vlfa0MdvA>. Acesso em: 17 out. 

2012). 
31

 MENDES, Carlos de M. R. 90 anos, 90 vezes Gilberto Mendes, n.24. Vídeo disponível em: 

<http://www.youtube.com/watch?v=gquoae1KRW0>. Acesso em: 17 out. 2012. 
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Estudei com o Frank Zappa na Alemanha. (...) Ele era um estudante anônimo, (...) 

um colega nosso que sabia tudo e era apaixonado por aquelas coisas todas da 

vanguarda. (...) Estava sempre com ele eu, Gilberto Mendes e Duprat, porque ele 

era um cara que a gente sabia que estava interessado em música popular, em rock 

etc., mas que tinha formação erudita. (...) Aí o Zappa foi para os Estados Unidos e 

poucos anos depois eu vejo Frank Zappa e o Mothers of Invention. Levei um 

susto.
32

 

Duprat, Mendes e Medaglia são talvez as únicas testemunhas da presença de 

Zappa em Darmstadt. Curiosamente, seus relatos criaram uma grande controvérsia 

entre os fãs do artista. No fórum de discussão do site oficial zappa.com, foi criado 

um tópico em 2007 onde vários fãs afirmam inexistir referências a Darmstadt nas 

biografias de Frank Zappa, incluindo a sua autobiografia, e que sua primeira 

viagem para a Europa teria ocorrido apenas em 1967. Considerado, portanto, uma 

informação falsa apresentada por músicos brasileiros, esse tópico se encontra na 

seção do fórum dedicada a “Lendas, mitos e fantasias”.
33

 

No mundo das artes, povoado por mitômanos reincidentes como Villa-

Lobos (PEPPERCORN, 2000), é prudente considerar que a narrativa sobre Zappa 

em Darmstadt estivesse incorreta. Por outro lado, parece difícil que três pessoas 

tivessem visto a mesma miragem, descrita em versões mais ou menos coerentes 

entre si e com razoável nível de detalhamento, a exemplo da que foi registrada em 

entrevista concedida por Duprat no ano 2000: 

Eu tinha conhecido o Frank Zappa, lá na Alemanha; ele era cagista (...). Nós nos 

conhecemos assim. Eu estava com o Gilberto Mendes, o Willy Corrêa de Oliveira, 

inclusive eles... outros caras, outros brasileiros. Cozzella tinha ido no ano anterior. 

Os americanos é que estavam fazendo, então, a grande farra na música erudita, 

fazendo já gozação com os grandes ídolos da música serial. O serialismo era o 

contrário, era a coisa toda superestruturada, tudo estruturado, tudo amarrado. (...) 

E, aí, o Zappa passou lá e botou, jogou merda no ventilador. O Zappa e outros 

amigos deles. Ninguém conhecia o Frank Zappa, ele não fazia, não tinha formado 

os Mothers of Invention.
34

 

Referindo-se a Zappa como um “cagista”, Duprat apontava a filiação do 

futuro líder do Mothers of Invention com o também norte-americano John Cage, 

compositor cujo pensamento e obra exerceriam forte influência sobre a delegação 

                                                

32
 Entrevista com Júlio Medaglia concedida a Jonas Soares Lana em São Paulo, 21 de julho de 

2011. 
33

 Esse debate se prolongou por dois anos no fórum do site oficial do artista e está disponível em: 

<http://www.zappa.com/messageboard/viewtopic.php?f=3&t=11307>. Acesso em: 17 out. 2012. 
34

 Rogério Duprat em entrevista concedida a Fernando Rosa e Alexandre Matias (MATIAS; 

ROSA, 2000). 
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brasileira do Curso de Verão de Darmstadt de 1962. Desde então, Duprat se 

tornaria ele próprio um “cagista” (GAÚNA, 2002).  

Quando Duprat começava a ter as primeiras notícias dos feitos de John Cage 

em 1962, este já havia se consolidado como uma importante referência para a 

música de vanguarda norte-americana. Nos anos 1930, ele introduziu em suas 

obras objetos de uso cotidiano tocados como instrumentos de percussão, bem 

como transmissões de rádio e reproduções de gravações de música erudita em 

gramofones (SILVERMAN, 2010). Na década seguinte, Cage inovou com a 

criação do piano preparado, instrumento em cujas cordas ele encaixava borrachas, 

parafusos, entre outros materiais estranhos que resultavam em novas sonoridades 

(PRITCHETT, 1988). Ao abrir o corpo desse instrumento-máquina consagrado da 

cultura europeia para enxertar-lhe objetos impuros que podiam ter saído de uma 

lixeira, o músico fazia um uso inesperado do piano, análogo ao que poderia ser 

feito por um nativo alheio à cultura ocidental ao deparar-se com esse estranho 

objeto em seu caminho. A incisão iconoclástica que atravessava as fronteiras entre 

o interior do piano e o mundo exterior se tornou ela própria uma metáfora do 

gesto abrangente de Cage no sentido de dissolver as fronteiras culturais que 

separavam a música e as artes plásticas, o som “musical” ouvido na sala de 

concerto e os ruídos da vida cotidiana, e assim por diante. 

Esse gesto foi em grande medida inspirado na obra e pensamento de Marcel 

Duchamp, artista francês radicado em Nova York que Cage considerava o seu 

mais importante precursor. Em sintonia com o movimento dadaísta europeu, 

Duchamp denunciou nos anos 1910 as convenções que organizavam o mundo das 

artes plásticas. Essa crítica foi expressa por intermédio de seus ready-mades, 

objetos de uso cotidiano transformados em obras de arte como a iconoclástica 

Fountain (1917), um mictório ironicamente inserido em uma galeria de arte como 

uma fonte grotesca. Segundo Marjorie Perloff e Charles Junkerman (1994, p. 6), 

“Cage aprendeu as lições de Duchamp sobre os ready-mades, sobre a 

obsolescência do objeto artístico, a consequente identificação Dada da ‘arte’ com 

a ‘vida’”. Ambos os artistas marcaram os seus campos de atuação com 

provocações que minavam a estabilidade de valores cultivados por artistas, 

críticos, patronos e público: ready-mades como a Fountain de Duchamp eram 

ruídos visuais que poluíam a paisagem visual da exposição de arte com a mesma 
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intensidade dos sons produzidos pelos parafusos dentro do piano ou das 

transmissões de rádio incluídas nas peças de Cage. 

Quando Duprat recebeu as primeiras notícias das atividades de John Cage 

em Darmstadt em 1962, o músico norte-americano apontava suas armas para a 

epidêmica egolatria dos compositores. Desde o início dos anos 1950, Cage 

procurava neutralizar o mal causado pelo ego inflado por meio da introdução da 

indeterminação como princípio criador, compondo obras cujo acabamento sempre 

provisório, é definido por escolhas realizadas durante a performance. Desse modo, 

ele pretendia compartilhar o processo criativo com os intérpretes das obras 

(NICHOLS, 2002). O tom de improviso decorrente da utilização do acaso na 

composição tornou-se um dos alicerces do happening, uma manifestação artística 

multimídia baseada no improviso, da qual Cage é considerado pioneiro. Além de 

envolver interfaces multimídia da música com as artes plásticas, a dança, a 

iluminação e a utilização de aparelhos eletroeletrônicos, o happening incluía o 

público na performance abolindo a própria ideia de palco como lugar privilegiado 

dos “produtores” de música. Realizado muitas vezes em espaços públicos ou 

lugares estranhos à tradição da música de concerto, o happening integrava as 

práticas musicais às paisagens visual e sonora das cidades articulando arte e vida. 

Com o happening, John Cage radicalizou o questionamento das hierarquias 

internas que organizavam a produção musical erudita, expondo, a partir de seu 

interior, componentes ritualísticos naturalizados por seus praticantes como meios 

necessários para a elaboração e apreensão da música como uma entidade 

autônoma, absoluta e transcendente. Ao lançar mão de expedientes como o 

happening e o piano preparado, Cage procedeu à operação antropológica de 

transformar o familiar em estranho, formulando desse modo uma crítica baseada 

na premissa de que a música não é pura e simplesmente um objeto artístico 

universal, mas uma cadeia complexa de produção que envolve teorias, técnicas, 

formas de escuta, relações sociais, espaços arquitetônicos próprios, concepções 

filosóficas, entre outros elementos que se combinam de um modo diferente 

daqueles encontrados em sociedades não ocidentais.  

Em outras palavras, John Cage apontava, com as suas composições e 

performances, para o fato de ser a música uma instituição social ou, nos termos de 
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Marcel Mauss (2003), um fato social total que articula as várias dimensões da 

vida em sociedade. Ao adotar o happening, Cage apresentava a música como 

acontecimento, como performance e como ação, perspectiva que encontra 

afinidade no conceito de musicking de Christopher Small. Em Musicking: the 

meaning of performing and listening, esse musicólogo forja o termo — que 

traduzo com o neologismo musicação — como uma derivação do verbo inglês to 

music (musicar), que substitui o substantivo music (música).
35

 Para Small, 

“musicar [to music] significa tomar parte (...) na performance musical, seja pela 

interpretação [performing], pela audição, ensaio ou prática, pela produção de 

material para a performance (que é chamada de composição), ou pela dança”.
36

 O 

autor observa que o musicking acontece em lugares onde ocorrem relações 

humanas nas quais se assentam os significados das atividades musicais 

desempenhadas no palco e mesmo nos bastidores, pelos mais variados 

profissionais, que vão desde o maestro até os funcionários da limpeza. 

Desde o primeiro capítulo de Musicking, dedicado a uma descrição densa de 

um concerto sinfônico, é possível perceber o impacto da antropologia no 

pensamento de Small. Familiarizados com etnografias de etnomusicólogos como 

William Malm, John Blacking e John Miller Chernoff, o autor aconselha os 

musicólogos a verem os tão familiares concertos de música erudita como algo tão 

exótico quanto os rituais testemunhados em solo africano e americano pelos 

primeiros viajantes europeus. Nesse sentido, a música de concerto deveria ser 

vista como “uma música étnica como qualquer outra” (SMALL, 1998, p. 14). 

Finalmente, o musicólogo entende a música como um fenômeno indissociável do 

contexto que a enreda, ecoando a posição de etnomusicólogos como Alan 

Merriam e Anthony Seeger. No livro The anthropology of music, de 1964, 

Merriam defende que, embora seja possível se separar conceitualmente os 

                                                

35
 A existência do gerúndio “ing” no termo musicking sugere a tradução literal do termo para 

“musicando”, como adotada na versão em português de um artigo de Nicholas Cook (2006). Essa 

escolha, no entanto, não é adequada porque, ao contrário do que ocorre na morfologia da língua 

inglesa, o gerúndio não é empregado para transformar verbos em substantivos. Por esse motivo, 

decidi traduzir musicking como musicação, neologismo que respeita as normas morfológicas da 

língua portuguesa por ter o sufixo “ção” adicionado ao verbo “musicar”. Como resultado, esse 

termo reúne “música” e “ação”, reiterando a ideia formulada por Small de que a música é uma 

prática e não um objeto. 
36

 “To music is to take part, in any capacity, in a musical performance, whether by performing, by 

listening, by rehearsing or practicing, by providing material for performance (what is called 

composing), or by dancing” (SMALL, 1998, p. 9). 
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aspectos culturais e sonoros da música, um não está completo sem o outro 

(KERMAN, 1985). Seeger, por sua vez, observa que, mais do que se 

completarem, música e contexto transformam um ao outro (SEEGER, 1979). 

Diante dessas e de outras contribuições da etnomusicologia, a perspectiva de 

Small não teria sido tão inovadora se ele não tivesse criado o neologismo 

musicking. Ao operar essa manobra linguística que transforma o substantivo 

music em verbo, o musicólogo introduziu uma nova metáfora que expandiu o 

significado da música para além da composição musical abstrata, transcendente e 

absoluta que se tornou a acepção forte, senão única, dessa palavra nos compêndios 

de teoria musical e musicologia pós-iluministas, fortemente influenciados pelo 

pensamento idealista de filósofos como Platão e Kant. Small propõe e promove, 

nos termos do filósofo Richard Rorty (1989), a criação de um vocabulário com o 

qual redescreve os diversos fenômenos musicais que constituem o musicking. 

Operando com a linguagem, o musicólogo constrói uma nova verdade (RORTY, 

1989) com a palavra musicking, representação holística de um fenômeno que 

integra músicos e ouvintes, composição e interpretação, partitura e som, apartados 

na musicologia desde o nascimento da disciplina no século XIX. 

Por um caminho diferente de Small, Rogério Duprat chegou no início dos 

anos 1960 a uma concepção de música semelhante à formulada pelo musicólogo. 

A diferença, no entanto, é que, enquanto Small encontrou inspiração nos estudos 

etnomusicológicos, Duprat a obteve a partir do contato com a obra de John Cage 

por intermédio de colegas norte-americanos do curso de Darmstadt, como Frank 

Zappa e outros estudantes norte-americanos. 

Outro agente importante na formação de Duprat foi François Bayle, colega 

de curso em Darmstadt que o levou a Paris para um estágio informal no 

laboratório do Office de Radiodiffusion Télévision Française (ORTF). Bayle 

integrava o grupo de compositores da musique concrète, técnica desenvolvida por 

Pierre Schaeffer nos anos 1940 que consiste na utilização de gravadores de fita 

magnética para edição e processamento de sons considerados não-musicais 

(TERUGGI, 2007). No laboratório da estatal francesa, além de ter aprendido 

técnicas como filtragem sonora e alterações de frequência, Duprat também 

trabalhou com pianos preparados à moda de Cage (GAÚNA, 2002). 
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A utilização reiterada de gravadores de fita magnética, de geradores de 

sinais e de outros recursos de áudio no registro de canções tropicalistas indica que 

o treinamento de Duprat na operação de equipamentos eletroeletrônicos da ORTF 

foi tão importante para o seu trabalho de arranjador dessas obras como o contato 

que ele teve com as composições e ideias de John Cage. Como veremos adiante, 

muitas sessões de gravação de faixas interpretadas por membros do círculo 

tropicalista envolveram a manipulação de alguns desses dispositivos (MOEHN, 

2000). Na produção de discos como os dos Mutantes, nos quais eles contavam 

com Cláudio César Dias Baptista, irmão de Arnaldo e Sérgio que atuava como 

uma espécie de engenheiro de som pessoal, estúdios como o Scatena 

transformavam-se em quase-laboratórios de música concreta. 

As experiências de Duprat junto aos europeus ligados à música experimental 

contemporânea não o capacitou apenas para a composição de arranjos das canções 

tropicalistas. Elas também foram de suma importância para a carreira de 

compositor de música para cinema que ele iniciou em 1963. Em livro sobre a 

atuação de Duprat no universo da sétima arte, Máximo Barro (2010) observa que 

suas primeiras participações na produção de música para cinema se deram como 

instrumentista. Com o violoncelo, ele gravou trilhas de outros autores, 

familiarizando-se com as implicações práticas e estéticas decorrentes da fusão 

entre a música e a imagem em movimento: 

O fato dele ter participado anteriormente em muitas gravações de filmes facilitava 

grandemente a compreensão da funcionalidade que o músico cinematográfico deve 

ter quando compõe para a tela. Com quantos participantes deve começar, quais os 

que devem ficar até o fim, calcular quantas horas de gravação e quantas de 

mixagem logo em seguida. Portanto, para Rogério nenhum destes estágios 

constituía-se em novidade porque já os frequentara ou, pelo menos, os conhecera 

teoricamente, a distância (BARRO, 2010, p. 76). 

Entre os primeiros trabalhos de Duprat como instrumentista, Barro 

menciona a gravação da trilha sonora de Cláudio Santoro para o filme O Saci, 

dirigido por Rodolfo Nanni e lançado em 1953, época em que Duprat começava a 

vida de músico profissional. 

As experiências como compositor e regente de pequenos conjuntos que 

Duprat acumulou na segunda metade dos anos 1950 lhe permitiram treinar e 

desenvolver as habilidades exigidas de um autor de trilhas sonoras. Em 1961, ele 
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foi indicado por Júlio Medaglia para orquestrar e conduzir a gravação de 

composições de Caetano Zama para a montagem de Flávio Rangel da peça A 

semente, de autoria de Gianfrancesco Guarnieri (BARRO, 2010). O sucesso da 

empreitada conferiu prestígio a Duprat, que passou a receber convites para 

musicar outras montagens teatrais como Sem entrada e sem mais nada e Quarto 

de empregada, de Roberto Freire (GAÚNA, 2002). 

Em 1963, Duprat estreava no cinema com a trilha do filme A ilha, de Walter 

Hugo Khouri, um primo e amigo de infância que a essa altura possuía quatro 

longas-metragens em seu currículo. Responsável pela montagem do filme, 

Máximo Barro afirma ter sugerido a Khouri que A ilha pedia uma música no estilo 

dos compositores serialistas Webern e Alban Berg. A ideia agradou, levando 

Khouri a recomendar Duprat para compor a trilha sonora do filme. Além da 

motivação afetiva, essa indicação foi impulsionada pelo fato de Khouri julgar que 

na época o primo era um dos compositores paulistanos mais familiarizados com o 

serialismo e outras experiências musicais contemporâneas europeias e norte-

americanas (BARRO, 2010). 

Inspirado na obra de John Cage e dos autores de música concreta franceses, 

Duprat lançou mão de diversas experimentações na composição da música para A 

Ilha, como a aplicação de sons editados e processados em gravadores de fita 

magnética e em outros dispositivos eletroeletrônicos, bem como o emprego 

heterodoxo de instrumentos com uma flauta transversal tocada sem uma das partes 

de seu corpo. Essas sonoridades foram combinadas com uma música 

predominantemente atonal*, que, por um caminho diferente do que foi tomado 

pelo dodecafonismo, também supera qualquer hierarquia que implique a 

valorização de uma ou mais notas musicais em detrimento de outras.
37

 

Segundo Barro, a utilização ostensiva da música atonal* e eletrônica por 

Duprat na trilha sonora d’A ilha era inédita no Brasil, fazendo do longa um marco 

histórico do cinema nacional. O estranhamento causado por uma música 

dissonante*, que se chocava às expectativas dos espectadores, adensava a 

atmosfera angustiante do filme, acentuando a dramaticidade da narrativa. Desse 

modo, observa Barro (2010), o compositor introduzia sistematicamente no cinema 

                                                

37
 Apel (1969, p. 62, verbete “Atonality”). 
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brasileiro os chamados efeitos climáticos, alcançados por uma combinação de 

sons e imagens realizada em colaboração com o diretor do filme Walter Hugo 

Khouri e outros envolvidos na produção. 

O sucesso de crítica dessa empreitada, traduzida por uma premiação tripla 

em São Paulo, levou Khouri a convidar o primo para o próximo projeto, o longa-

metragem Noite vazia (1964), no qual as experimentações d’A ilha foram levadas 

por Duprat às últimas consequências (GUERRINI JR., 2009; BARRO, 2010). 

Em 1964 e 1965, as atividades cinematográficas de Duprat foram 

interrompidas no período em que ele foi professor em Brasília. De volta a São 

Paulo, criou em 1966 uma sociedade comercial com os amigos e ex-colegas da 

UnB Damiano Cozzella e Décio Pignatari. Batizada de Audimus Ltda. – 

Produções Audiovisuais, a empresa atuava na “produção de qualquer coisa que 

dependa do som”, incluindo jingles e música para cinema (NEVES, 1981, p. 164). 

Até o fechamento da empresa em 1970, Duprat compôs em média quatro trilhas 

sonoras por ano, uma marca alcançada graças à colaboração de Cozzella. 

O encerramento das atividades da Audimus não implicou, no entanto, a 

interrupção da composição de música de cinema por Duprat. Sua última trilha foi 

composta em 1985 para o filme A marvada carne, de André Klotzel. A essa 

altura, Duprat colecionava sete trilhas sonoras para curtas-metragens e 43 para 

longas-metragens de diretores como Carlos Alberto de Souza Barros, Fernando de 

Barros, Walter Lima Jr., Roberto Freire, John Doo e o primo Walter Hugo Khouri, 

com o qual Duprat trabalhou em dezesseis filmes, entre sua estreia com A ilha em 

1963 e a produção de Amor voraz em 1984. Nove das trilhas compostas por 

Duprat para longas foram premiadas (BARRO, 2010). 

A interrupção das atividades como compositor de trilhas sonoras em 1985 

decorreu do afastamento gradual das atividades musicais iniciado por Duprat no 

final dos anos 1970 em razão do agravamento de um quadro de surdez (GAÚNA, 

2002). Ironicamente, o músico que havia se inspirado nas atitudes “antiególatras” 

de John Cage, padecia do mesmo mal sofrido por Ludwig van Beethoven, 

compositor alemão cultuado como um herói genial que lutou até o fim para 

manter suas atividades musicais mesmo depois da perda quase completa da 

audição. 
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O período em que Duprat trabalhou na Audimus, o mais fértil de sua 

carreira de compositor de música para cinema, foi também aquele em que se 

tornou nacionalmente conhecido pela participação no chamado movimento 

tropicalista. Seu nome como arranjador seria projetado em outubro de 1967, 

quando seu arranjo para a canção “Domingo no parque”, de Gilberto Gil, foi 

premiado no III Festival da Música Popular Brasileira da TV Record. Nessa 

época, Gil procurava fazer um “som universal” (CAMPOS, 2005) e perambulava 

com dois discos debaixo dos braços: o LP da Banda de Pífanos de Caruaru, grupo 

alagoano de música popular tradicional nordestina, e o álbum Sgt. Pepper’s 

Lonely Heart Club Band, dos Beatles, cujos integrantes eram aclamados no Brasil 

como os reis do “iê-iê-iê”. Esse último disco chamava especial atenção de Gil 

pelo modo descompromissado com que o grupo liquidava valores sedimentados 

da cultura musical ocidental ao colocar no mesmo nível as mais variadas 

referências provenientes do rock e do jazz norte-americanos, do folclore britânico, 

do repertório clássico romântico e das recentes experiências eletroacústicas de 

Stockhausen.
38

 Impactado pelo som dos roqueiros de Liverpool, o cancionista 

brasileiro imaginou a possibilidade de fazer um cruzamento semelhante tendo 

como base a chamada música popular brasileira. O maior parceiro de Gil nesse 

período foi Caetano Veloso, cantor e compositor que conheceu quando ambos 

estudavam em Salvador. Menos influenciado pelos Beatles do que por cineastas 

como o franco-suíço Jean-Luc Godard e o brasileiro Glauber Rocha,
39

 Caetano 

aspirava promover uma atualização da linguagem poético-musical da canção 

brasileira que fosse análoga à que esses diretores vinham promovendo no cinema. 

Com isso, acreditava poder recuperar e fortalecer a aptidão dessa canção para 

traduzir a vida contemporânea brasileira cada vez mais urbanizada, mediada por 

novas tecnologias de comunicação e penetrada por uma cultura de massa 

internacional.  

Embora Veloso estivesse em um ponto de partida diferente daquele em que 

Gil se situava, ambos convergiam quanto ao ponto de chegada: produzir uma 

                                                

38
 Entrevista de Gilberto Gil concedida a Augusto de Campos (com intervenções de Torquato 

Neto) em 6 de abril de 1968 (CAMPOS, 2005, p. 189-198). As diversas referências musicais 

presentes no disco Sgt. Pepper são discutidas em Moore (1997). 
39

 Entrevista de Caetano Veloso concedida a Hamilton de Almeida em 1972 (VELOSO, 1977, p. 

98-145). 
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releitura das tradições da canção popular brasileira à luz da música pop 

internacional e das experimentações realizadas no cinema e, ainda, no teatro, nas 

artes plásticas e na música erudita (DUNN, 2001). Esse plano foi colocado em 

prática por ambos no mencionado festival da TV Record. Na ocasião, Gil buscava 

a colaboração de um arranjador para a canção “Domingo no parque”. 

Recomendado por Veloso, procurou Júlio Medaglia. Depois de ter iniciado a 

preparação do arranjo, Medaglia abandonou o projeto para assumir uma cadeira 

no júri do festival, passando a tarefa a Rogério Duprat. Duprat aceitou o desafio 

proposto por Gil de combinar orquestra, violão, berimbau, bateria, baixo elétrico e 

guitarra elétrica em um arranjo que deveria reforçar o sentido cinematográfico de 

uma narrativa sobre um triângulo amoroso com final trágico e violento. Para o 

baixo elétrico, a guitarra elétrica, pratos e vocais, o compositor escalou Os 

Mutantes, o conjunto de rock formado por Rita Lee e os irmãos Arnaldo Baptista 

e Sérgio Dias, jovens de São Paulo que desde esse momento passariam a 

colaborar com Caetano Veloso e especialmente com Gilberto Gil (CALADO, 

2008). 

Combinado ao berimbau e à guitarra elétrica, o arranjo orquestral provocou 

forte impacto na plateia e nos jurados do festival, rendendo a Duprat um prêmio 

não programado de melhor arranjo. Impacto semelhante foi causado por “Alegria, 

alegria”, marcha-rancho de Caetano Veloso tocada pelo conjunto argentino de 

rock Beat Boys. A presença do instrumento norte-americano em canções 

compostas com ritmos regionais incomodou particularmente aos admiradores da 

chamada MPB (Música Popular Brasileira), abreviação que abrigava os artistas 

dedicados à produção de uma música nacional-popular orientada por princípios 

estéticos da bossa nova e por uma posição política de esquerda. Para os 

correligionários mais radicais dessa quase agremiação partidária (SANDRONI, 

2001), entre os quais muitos estudantes universitários, a guitarra era tomada como 

um símbolo do imperialismo yankee e como um instrumento de alienação de uma 

parcela da juventude brasileira que se entregava aos prazeres do rock and roll. 

Desse ponto de vista, a adoção da guitarra por Veloso e Gil representava um gesto 

iconoclástico que maculava a autenticidade da música popular brasileira e 

constituía uma traição por parte de artistas que até então tinham seus nomes 

vinculados à MPB. Para Veloso e Gil, no entanto, esse ato expressava em termos 
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musicais o desejo de atualizar na canção a convivência contraditória de elementos 

nacionais e internacionais na cultura brasileira da época. 

Passados alguns meses, a incorporação da guitarra à música brasileira seria 

ressignificada como a primeira de uma série de rupturas produzidas por um 

movimento batizado de tropicalismo, cujo projeto consistia em uma atualização da 

canção brasileira baseada na incorporação de elementos musicais, literários e 

artísticos provenientes de campos simbólicos opostos como a alta e a baixa 

cultura, e a cultura popular e a cultura de massa. Com outros cantores e 

compositores, Caetano e Gil combinaram o som da guitarra a outros ritmos 

tradicionais brasileiros como o samba e o baião; uniram a dicção despojada e 

contida de João Gilberto e de outros cantores de bossa nova à impostação 

operística e dramática das estrelas do samba-canção dos anos 1950. Com a ajuda 

dos Mutantes, de Duprat e de outros arranjadores ligados a ele, os tropicalistas 

produziram arranjos musicais que envolviam a mistura inusitada de referências à 

música brasileira, ao rock dos Beatles, à música de concerto europeia clássico-

romântica e contemporânea, bem como elementos sonoro-musicais oriundos das 

trilhas sonoras de cinema, de desenhos animados e de programas humorísticos de 

TV norte-americanos.  

Um dos pontos altos da experiência tropicalista foi a gravação de Tropicália 

ou Panis et circencis, disco-manifesto coletivo lançado em agosto de 1968. Sua 

capa estampa uma foto de Caetano Veloso e Gilberto Gil com retratos do poeta e 

letrista Capinam e da cantora Nara Leão nas mãos, posando com a cantora Gal 

Costa, o cancionista Tom Zé, o poeta e letrista Torquato Neto, os três integrantes 

dos Mutantes e Rogério Duprat segurando um penico sobre um prato como se 

fosse uma xícara grotesca que remete à Fountain de Marcel Duchamp (Fig. 1, p. 

43). Assim como nos discos solos gravados em 1968 e 1969 por Gilberto Gil, Os 

Mutantes, Nara Leão e Gal Costa, Duprat foi o responsável pela produção dos 

arranjos orquestrais das canções do álbum Tropicália,
40

 cujo repertório 

                                                

40
 Segundo Gunther Kibelkstis, técnico de gravação da equipe do estúdio Scatena, onde foi 

gravada boa parte das canções tropicalistas, Rogério Duprat contou com o auxílio de Damiano 

Cozzella na produção de arranjos, particularmente nos casos que envolviam partes vocais. 

(Entrevista com Johann Gunther Kibelkstis e Stélio Carlini concedida a Jonas Soares Lana em São 

Paulo, 22 de julho de 2011.) 
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heterogêneo incluiu desde a canção “Coração materno” (Vicente Celestino),
41

 

solenemente interpretada por Caetano Veloso, até “Panis et circenis”,
42

 

composição de Caetano e Gil gravada pelos Mutantes sob inspiração do rock 

psicodélico dos Beatles. 

A essa altura, Rogério Duprat trazia na bagagem conhecimentos adquiridos 

em uma relação de agenciamento recíproco com diretores de cinema como Walter 

Hugo Khouri e montadores como Máximo Barro; maestros com importante 

ascensão sobre ele como Olivier Toni, músicos de orquestra com quem trabalhou, 

entre os quais o irmão e amigo Régis Duprat; e colegas do curso de Darmstadt, 

como Cozzella, Gilberto Mendes, Júlio Medaglia e até mesmo Frank Zappa, 

membro do grupo de estudantes norte-americanos que lhe introduziu John Cage. 

Nesse conjunto de agentes, incluem-se os pais de Duprat, que o educaram e o 

estimularam com a gaita e o violão, a esposa Lali, com o suporte dado no 

ambiente privado, e os colegas e professores da USP. 

 
Figura 1: Capa do disco Tropicália ou Panis et circencis (1968). 

 

                                                

41
 VELOSO, Caetano. Coração materno. CELESTINO, Vicente [Compositor]. In: VELOSO et al., 

p1968. Lado A, faixa 2. 
42

 OS MUTANTES. Panis et circencis. GIL, Gilberto; VELOSO, Caetano [Compositores]. In: 

VELOSO, Caetano et al., p1968. Lado A, faixa 3. 
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Essa lista infindável não estaria completa se eu não mencionasse os textos 

de Marx e de filósofos como Kant, todo o repertório de música popular brasileira 

e norte-americana, os clássicos da música de concerto e de vanguarda que Duprat 

ouviu, tocou e arranjou. Assim como as pessoas supracitadas, esses objetos 

também exerceram agenciamento sobre o arranjador. Essa observação, que para 

alguns pode parecer disparatada, mostra-se pertinente quando considerarmos que 

um texto filosófico ou uma obra musical é um objeto no qual se distribui parte da 

pessoa que o produziu (GELL, 1998), um meio por meio do qual os autores, 

mesmo mortos, continuam exercendo agenciamento sobre os vivos (STANYEK; 

PIEKUT, 2010). 

Agentes diretos na formação de Duprat, pessoas e objetos constituem-se 

como colaboradores diretos na elaboração dos seus arranjos e de tudo aquilo que 

ele criou ao longo da vida. Nesse sentido, cada um de seus arranjos se configura 

como o resultado de uma coautoria compartilhada não apenas pelos diretamente 

envolvidos nas produções fonográficas como também por aqueles que de algum 

modo participaram da formação de Duprat em algum momento de sua vida 

pregressa. No campo das ciências sociais, essa ideia de uma colaboração 

diacrônica de longa duração foi desenvolvida na passagem do século XIX para o 

século XX por Gabriel Tarde (1843-1904). Segundo Tiago Themudo (2002, p. 75, 

grifos no original), esse pensador francês defende que “as grandes invenções 

encontram sua origem no anonimato de pequenas invenções, propagadas de uma 

forma escondida mas real, que pouco a pouco mudam radicalmente as maneiras 

de viver e pensar de toda uma sociedade”, revelando “o caráter molecular dos 

processos de constituição do socius e das subjetividades”. Em leitura semelhante, 

Maurizio Lazzarato (2006, p. 44-45) observa que, segundo a concepção de Tarde, 

uma invenção 

é engendrada pela “colaboração natural ou acidental” de muitas consciências em 

movimento, ou seja, ela é, segundo Tarde, a obra de uma multiconsciência. 

Tudo opera primitivamente pela multiconsciência; só a invenção pode se 

manifestar, em seguida, através de uma uniconsciência. Dessa maneira, a 

invenção do telefone foi, originariamente, uma multiplicidade de pequenas e 

grandes invenções desconexas para os quais contribuiu uma multiplicidade de 

inventores, mais ou menos anônimos. Depois é que vem o momento em que 

todo o trabalho começa e termina na mesma mente, o que permite que um dia 

surja uma invenção perfeita, ex abrupto.  
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Uma invenção constitui-se, portanto, como um elo em uma vasta cadeia 

colaborativa que se desenvolve como um work in progress. Nesse sentido, não 

devemos perder de vista que os arranjos de Duprat para canções tropicalistas são 

inventos cuja criação contou com a colaboração não apenas dos envolvidos na 

produção das gravações, como também de colaboradores diretos e indiretos na 

invenção de tudo aquilo que ele mobilizou em seus arranjos, como a musique 

concrète e outras técnicas, estilos e procedimentos composicionais eruditos que 

ampliaram o seu capital imaterial no contínuo processo de produção de 

subjetividade. 

Segundo Tarde, a apropriação de invenções como a musique concrète é 

condição sine qua non para que elas ganhem relevo histórico. Em outras palavras, 

o sucesso de uma invenção é diretamente proporcional ao número de imitações 

que ela sofre, fazendo-a alastrar-se como um vírus através do espaço social e do 

tempo histórico (THEMUDO, 2002). A metáfora social da propagação viral, tão 

presente em tempos de compartilhamento via Internet, instalou-se no pensamento 

sociológico de Tarde a partir da apropriação da teoria monadológica de Leibniz 

(1646-1716). Segundo essa teoria, o mundo seria constituído por mônadas, 

partículas elementares com qualidades distintas e sempre diferentes entre si; 

“verdadeiros átomos da natureza” que formam os diversos compostos de que são 

constituídos a matéria inanimada e os seres vivos (LEIBNIZ, 1974, p. 63). Quase 

dois séculos depois, Tarde retomou essa teoria em Sociologia e monadologia, 

obra de 1895 na qual adota a concepção monadológica para pensar a sociedade. 

Em sua “neomonadologia”, o autor argumenta que a sociedade é um composto de 

mônadas dotadas de um apetite ilimitado para a relação, conexão e captura 

recíproca, formando uma multiplicidade atualizada por movimentos e mútuos 

agenciamentos em um constante, imprevisível e infindável processo de 

rearticulação das forças difusas que animam a vida social. Nesse sentido, ela 

funcionaria de modo análogo a “um grande cérebro coletivo em que os pequenos 

cérebros individuais funcionam como células” (TARDE, 2007a, p. 41). Mantendo 

uma relativa indiferença funcional, essas “células” interagem entre si em termos 

cognitivos e subjetivos (LAZZARATO, 2006).  

Rede descentralizada de relações, a sociedade como teorizada por Tarde 

é incompatível tanto com a estrutura ou totalidade social que segundo a 
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concepção sociológica de matriz positivista determina e explica os fatos sociais, 

como com a ideia liberal de indivíduo encapsulado e socialmente autônomo e a 

concepção de identidade no singular (THEMUDO, 2002). Inspirado no 

pensamento neomonadológico de Gabriel Tarde, Maurizio Lazzarato (2006) adota 

como alternativa a essa noção de indivíduo, já na passagem para o século XXI, o 

conceito de singularidade. Atualização do conceito tardeano de mônada, a 

singularidade tem como base ontológica a relação necessária de agenciamento 

recíproco com outras singularidades, as quais modificam continuamente suas 

configurações. Seguindo nessa cadeia diacrônica de imitações de inventos alheios, 

adotarei esse conceito de Lazzarato para me referir à Duprat e àqueles que 

participaram direta e indiretamente de sua formação. Com isso, procuro superar 

tanto quanto possível seguir a tendência das narrativas biográficas de operar com 

o conceito fechado de indivíduo e de identidade (LEVILLAIN, 1996), que apaga, 

desse modo, a múltipla colaboração que faz de obras como os arranjos de Rogério 

Duprat produtos de múltipla autoria. 

 

1.2. 
Interseções: Rogério Duprat, Música Nova e poesia concreta 

O advento do tropicalismo musical, movimento que propunha o cruzamento 

de elementos sonoro-musicais, literários e culturais tão díspares quanto o bolero e 

a musique concrète, representou para Duprat a possibilidade de que ele pudesse 

ganhar parte do seu sustento no mercado de música popular comercializada sem 

que para isso tivesse que se entregar à lógica varejista da repetição de fórmulas 

musicais vendáveis. Como notou Sandino Hohagen, arranjador nos discos solos 

tropicalistas lançados por Caetano Veloso e Tom Zé em 1968, ele e Duprat viam 

no tropicalismo uma promessa de expandir o experimentalismo musical por eles 

praticado a pelo menos parte do público relativamente amplo que acompanhava a 

música popular de massa no Brasil dessa época.
43

 

Antes, porém, de assumir a condição de operário (e de empresário) da 

indústria cultural, Duprat tentou o caminho inverso. Com Hohagen, Damiano 

Cozzella e outros compositores, maestros e instrumentistas paulistanos, assumiu o 
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 Entrevista com Benjamin Sandino Hohagen concedida a Jonas Soares Lana, por telefone, em 19 

de setembro de 2011. 
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compromisso de atualizar suas obras em termos formais e temáticos por meio da 

incorporação de elementos sonoro-musicais produzidos para o cinema, o rádio, a 

TV e outras mídias. Com isso, Duprat e seus companheiros pretendiam ampliar o 

público de música erudita e particularmente da música experimental 

contemporânea que vinham produzindo na época. Esse pacto foi firmado em 1963 

no “Música Nova”, documento em forma de manifesto cujo título acabou por dar 

nome ao grupo formado por seus signatários.
44

 

O conteúdo do manifesto “Música Nova” e as atividades promovidas por 

seus signatários no início dos anos 1960 possuem características comuns ao 

pensamento e às atividades artístico-musicais desenvolvidas pelos artistas do 

grupo tropicalista. Dos oito subscritores do manifesto, quatro compuseram 

arranjos para canções gravadas por esses artistas em 1968 e 1969: Duprat, 

Cozzella, Hohagen e Júlio Medaglia. De fato, essa participação teve importantes 

implicações na criação musical tropicalista, motivando José Maria Neves (1981, 

p. 164, grifo meu) a afirmar que Cozzella e, sobretudo, Duprat foram “os 

responsáveis diretos por toda a revolução que se operou na música popular 

brasileira a partir de então”. Ainda que desmedida, a atribuição do mérito das 

invenções tropicalistas a Cozzella e a Duprat dá uma dimensão da importância das 

atuações desses e dos outros dois signatários do manifesto para a produção do 

musicking tropicalista.  

Rogério Duprat e os demais membros do Música Nova orientavam sua 

produção musical por valores e princípios estéticos, culturais, sociais e políticos 

que, como veremos adiante, encontraram ressonância no pensamento e na práxis 

tropicalista, servindo de base para a composição dos arranjos musicais de Duprat e 

dos demais arranjadores ligados ao Música Nova. Nesse sentido, as afinidades 

entre os projetos dos cancionistas e dos compositores eruditos pedem um estudo 

sobre a formação erudita desse grupo de músicos, sobre suas ideias e sobre as 

práticas a que se articularam, investigação que julgo fundamental para a 

compreensão da inserção dos compositores do Música Nova e de Rogério Duprat, 

em especial, no círculo tropicalista. 
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 Cozzella et al. (1963, p. 5-6). Reproduzido por Duprat e Volpe (2009, p. 34-6) e por GAÚNA 

(2002, p. 88-9). Vide anexo. 
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O manifesto “Música Nova” é reconhecido como uma espécie de marco de 

fundação de um grupo formado por seus oito subscritores, entre os quais os quatro 

arranjadores de canções tropicalistas e, ainda, Régis Duprat, Gilberto Mendes, 

Willy Corrêa de Oliveira e Alexandre Pascoal. Embora esse pronunciamento seja 

tomado por muitos críticos como uma espécie de certidão de nascimento, talvez 

seja mais adequado classificá-lo como um documento de identidade, já que o 

grupo se encontrava em um lento processo de aglutinação desde meados dos anos 

1950. Muito antes de se reconhecerem ou serem reconhecidos como membros do 

Música Nova, vinham compartilhando experiências no campo musical iniciadas 

quando ainda se formavam como músicos. Medaglia, Hohagen e Cozzella eram 

alunos de Koellreutter na Escola Livre de Música por ele fundada em São Paulo 

em 1952 (NEVES, 1981, p. 85).
45

 Gilberto Mendes, Willy Corrêa de Oliveira e os 

irmãos Duprat eram colegas de classe nos cursos ministrados por Olivier Toni, 

que passaram a ser posteriormente frequentados por Cozzella. Além de terem 

estudado com Toni e Koellreutter, alguns desses jovens músicos também foram 

alunos de Cláudio Santoro, caso de Gilberto Mendes e Rogério Duprat (NEVES, 

1981), além do próprio Cozzella. 

Regiane Gaúna (2002, p. 77) observa que o convívio de Rogério Duprat, 

Cozzella, Gilberto Mendes e Willy Corrêa de Oliveira nas aulas do professor 

Olivier Toni facilitou a aproximação e a consolidação de uma relação de amizade 

entre esses jovens. Outra experiência que levou Toni a ser um colaborador 

indireto para a constituição do grupo que viria a escrever e assinar o manifesto 

“Música Nova” foi o seu trabalho como regente de conjuntos como a Orquestra de 

Câmara de São Paulo. Além de ser integrada por Régis Duprat e Rogério Duprat, 

essa orquestra executou composições de integrantes do grupo. Nesse sentido, 

ainda que não tenha endossado as ideias e posicionamentos do Música Nova, 

Olivier Toni tornou-se uma espécie de membro honorário, não apenas por ter 

                                                

45
 São fontes de informação de que Medaglia, Cozzella e Hohagen foram alunos de Koellreuter: a 

página Biografia do site oficial de Júlio Medaglia (Disponível em: 

<http://www2.uol.com.br/juliomedaglia/bio.htm>. Acesso em: 29 out. 2012), a entrevista a mim 

concedida por Hohagen (por telefone, em 19 de setembro de 2011) e, no caso de Cozzella, o livro 

de José Maria Neves (1981, p. 163). Não encontrei nenhum dado biográfico de Alexandre Pascoal, 

à exceção da referência à sua participação no M.A.R.D.A. em 1966, grupo de curta duração 

também integrado por Duprat, Cozzella e Décio Pignatari que promoveu happenings em São 

Paulo. 
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contribuído para a formação desses jovens músicos, a exemplo do que também 

fizeram Koellreutter e Santoro, como também por divulgar suas obras.  

A Orquestra de Câmara de São Paulo foi a principal divulgadora das obras 

desses compositores no final dos anos 1950 e, sobretudo, no início da década de 

1960. Como mencionado anteriormente, o conjunto tocou em 1960 o “Concertino 

para oboé, trompa e cordas”, composto por Duprat em 1958 (GAÚNA, 2002). No 

ano seguinte, sob a regência de Toni, apresentou obras predominantemente 

serialistas de Duprat, Cozzella, Mendes e Oliveira no Festival de Música 

Contemporânea, evento integrado à programação da VI Bienal de Arte de São 

Paulo de 1961, uma grande exposição que desde 1951 trazia à capital paulista, a 

cada dois anos, obras de artes plásticas contemporâneas ou produzidas por artistas 

das vanguardas do início do século XX. Executado no dia 21 de dezembro de 

1961, o concerto dirigido por Olivier Toni incluía ainda obras dos compositores 

Webern, Boulez, Stockhausen e Mayuzumi, praticamente desconhecidos no 

Brasil. O evento ganhou especial repercussão por ter sido transmitido ao vivo pela 

TV Excelsior no programa semanal Música e imagem, do qual Duprat era 

possivelmente o diretor musical na época.
46

 

O concerto da VI Bienal em 1961 é identificado por José Maria Neves 

(1981, p. 163) como o momento de “revelação do grupo para o grande público”. 

Ainda que o acesso limitado aos televisores e o desinteresse predominante pela 

música erudita — considerada hermética até mesmo por seus produtores 

(McCLARY, 1989) — tenha impedido essa música de atingir um “grande 

público”, o evento seria significativo para compositores de uma música 

experimental que na época era rejeitada pelos produtores de música de concerto e 

pelos mais aficionados frequentadores dos auditórios. A partir de então, eles 

teriam começado a se ver como uma coletividade, conforme sugerido por Gilberto 

Mendes: “foi a primeira vez que nós nos apresentamos juntos e tenho a impressão 
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de que foi a primeira vez que se tocou Stockhausen e Boulez no Brasil. Aí nós 

passamos a ter essa noção de grupo, a conversar, a nos ver mais.”
47

 

Outros eventos decisivos no sentido de aglutinar o grupo foram os festivais 

de música de Darmstadt, frequentados por seus integrantes a partir de 1961. A 

edição de 1962 foi talvez a mais importante, na medida em que cinco dos oito 

signatários do manifesto — Rogério Duprat, Gilberto Mendes, Willy Corrêa de 

Oliveira, Júlio Medaglia e Sandino Hohagen — participaram do evento. Com os 

também brasileiros Felipe Silvestre e Norma Graça, esses músicos lusófonos 

formaram em solo alemão uma comunidade na qual podiam discutir e avaliar tudo 

o que testemunhavam na ocasião, como o conteúdo das conferências de 

importantes referências da música contemporânea da época, como Pierre Boulez e 

Stockhausen, e as notícias do que John Cage vinha fazendo nos Estados Unidos. 

Essa experiência compartilhada possivelmente contribuiu para que eles 

estreitassem os laços a partir do reconhecimento de afinidades intelectuais que se 

somavam à amizade que já vinham cultivando. 

Nesse sentido, as relações estabelecidas entre esses músicos se davam 

segundo dinâmicas que regem círculos colaborativos de trabalho e de amizade. No 

livro Collaborative circles: friendship dynamics & creative work, Michael Farrell 

(2001) observa que essa sobreposição é tipicamente encontrada nesses círculos. A 

partir do estudo de diversos grupos de artistas e intelectuais como oque era 

formado pelos pintores impressionistas franceses ou pelo grupo integrado por 

Sigmund Freud, Farrell observa que esses círculos colaborativos se formam a 

partir de uma atração mútua impulsionada por valores afetivos e por interesses 

profissionais compartilhados. O autor argumenta que esses círculos geralmente 

começam por associações casuais entre conhecidos que atuam no mesmo campo 

ou disciplina. Com o tempo, cresce o compromisso entre os envolvidos, e o 

círculo ocupa cada vez mais a vida de seus componentes. À medida que cresce em 

importância, a dinâmica do grupo passa a transformar o trabalho de seus 

membros, o que parece ter ocorrido com os compositores do Música Nova depois 

do concerto na VI Bienal, quando o grupo passou a se reunir com mais frequência. 
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 MENDES, Gilberto. [S/l], 14 mar. 2003. Entrevista concedida a Terezinha Soares (apud 

SOARES, 2006, p. 37). 
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Outra característica básica dos círculos colaborativos, conforme Farrell, é a 

adoção de uma posição contrária à autoridade instituída no campo de atuação do 

grupo, a qual se apresenta como um fator de definição de sua identidade como 

coletiva e, por consequência, de aglutinação de seus membros. O enfrentamento 

dessa autoridade pelos integrantes do círculo seria facilitado pelo encorajamento 

moral dos colegas que, juntos, assumiriam posições que dificilmente adotariam 

individualmente. No caso da música de concerto brasileira dos anos 1950 e 1960, 

a autoridade contra a qual o Música Nova se insurgia era exercida principalmente 

por Camargo Guarnieri, uma espécie de liderança para os compositores que 

tentavam impor a composição nacionalista como regra. Como observou Rogério 

Duprat em um documentário sobre Gilberto Mendes lançado em 2005, o 

manifesto era antes de tudo dirigido aos nacionalistas retrógrados que detinham o 

poder sobre as instituições musicais brasileiras: “A música tava na mão dos 

nacionalistas (...). As orquestras sinfônicas, as escolas de música eram muito 

antiquadas no Brasil”.
48

 

Na introdução de seu livro, Farrell esboça uma tipologia dos círculos 

colaborativos. Embora considere esse expediente arriscado, na medida em que 

acaba por criar uma taxonomia e produzir generalizações, entendo que essa 

conceituação é útil para o estudo do grupo Música Nova e de outros aos quais 

Duprat esteve ligado, como o círculo tropicalista e o círculo de poetas 

concretistas. A procedência da adaptação e utilização do conceito de Farrell neste 

trabalho se justifica porque muitas características apontadas pelo autor parecem 

encontrar correspondência empírica com grupos de artistas cujas carreiras firmam 

compromissos coletivos sem deixar as atividades individuais e independentes. 

Esse conceito, portanto, não se aplica a organizações sociais como uma orquestra 

ou banda de rock, cujas obras são produtos de uma coletividade, mas a grupos que 

se constituem como redes cujos laços, mais ou menos frouxos e em alguma 

medida firmados por afeto, são mantidos graças a afinidades estéticas e também 

políticas. Nesses casos, o sentido coletivo da criação diz menos respeito a um 

trabalho que dissolve no uno as singularidades das partes que colaboram do que a 

uma produção de efeitos sobre os trabalhos assinados individualmente por cada 

um de seus integrantes, efeitos estes que decorrem dos agenciamentos múltiplos e 
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recíprocos que governam as relações no interior do grupo. Nesse sentido, a 

compreensão de um fenômeno como o Música Nova está condicionada à 

investigação dos modos como cada um dos integrantes do círculo modificaram as 

configurações de suas singularidades, a exemplo da passagem em que Medaglia 

narra o seu esforço e o de Damiano Cozzella para convencer Rogério Duprat a 

abrir-se à música dodecafônica e serial.
49

 

A relativa falta de coesão decorrente das ligações pouco cerradas que unem 

os membros do círculo colaborativo, combinada com a contingência que marca o 

processo de formação, consolidação e dissolução desse fenômeno, parece ser a 

receita para a efemeridade dos círculos colaborativos. Esse é certamente o caso do 

Música Nova, cuja existência como coletivo talvez não tenha se prolongado 

depois da publicação do manifesto, o que levou Gilberto Mendes a questionar 

posteriormente a própria validade da classificação dos signatários do manifesto 

“Música Nova” como um grupo: “A gente fala assim em grupo, mas foi um grupo 

muito efêmero.”
50

 

A curta duração do Música Nova, no entanto, talvez possa dizer respeito 

apenas ao período em que ele passou a ser conhecido publicamente, o qual, 

segundo Farrell, é apenas parte da existência de um círculo colaborativo. Antes de 

tornar-se público, argumenta o autor, um círculo passa pelo “estágio de 

formação”, um período no qual se dá a aproximação despretensiosa de amigos que 

geralmente vêm de um ambiente socioeconômico semelhante e que se ligam por 

afinidades “ocupacionais”. Depois de algum convívio, os integrantes começam a 

fortalecer sua identidade de grupo a partir da rejeição de práticas e de concepções 

hegemônicas em seu campo de atuação. No caso do Música Nova, essas práticas e 

concepções eram desenvolvidas e sustentadas pelos defensores da música 

nacionalista, para os quais a composição de música erudita contemporânea deveria 

estar necessariamente engajada no tratamento orquestral e sinfônico de materiais 

folclórico-populares brasileiros. 
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Nesse processo, definem-se valores e princípios comuns que gradualmente 

passam a estruturar o trabalho dos membros do círculo. Inicia-se então o que 

Farrell (2001, p. 24) classifica como “estágio da ação”, período no qual “um 

grupo de artistas pode decidir preparar uma exposição; um grupo de escritores 

pode decidir criar uma revista; um grupo de cientistas pode decidir desenvolver 

uma proposta de pesquisa”, ou um grupo de músicos pode organizar um concerto 

com obras compostas por seus integrantes, como o que foi apresentado na VI 

Bienal de Arte de São Paulo em 1961. 

Nessa “etapa”, ocorrem reações positivas e negativas do público, críticos e 

pares, as quais, segundo Farrell, produzem importantes efeitos na dinâmica que 

rege o funcionamento do círculo colaborativo. Rótulos e críticas endereçadas ao 

grupo podem afetar a sua identidade, assim como o modo como ele é visto por 

seus próprios integrantes. Em pouco tempo, essa visibilidade afeta o 

comportamento de cada um deles, acentuando, conforme o autor, “o conflito entre 

membros (...) durante o estágio das ações coletivas” (FARRELL, 2001, p. 25). 

Esses desacordos são importantes motivos pelos quais os círculos costumam 

desintegrar-se. Outro fator desagregador frequente é a individualização do 

trabalho dos integrantes do círculo. À medida que o tempo passa, cresce o 

reconhecimento público, o desenvolvimento de habilidades, a maturidade 

intelectual e a autonomia emocional, levando muitos membros do grupo a 

procurarem independência. O resultado é a dissolução do círculo colaborativo 

(FARRELL, 2001). 

Claramente organicista, a tipologia de Michael Farrell para descrever a 

“evolução” de um círculo colaborativo não pode ser aplicada em toda a sua 

extensão ao caso do Música Nova, como também ao do grupo tropicalista, devido 

ao fato de que algumas características e “etapas” de desenvolvimento do círculo 

por ele descrita não encontram correspondência empírica em ambas as 

experiências. No entanto, entendo que a adoção crítica e seletiva de aspectos da 

conceituação de Farrell pode ser um instrumento útil para a abordagem desses 

fenômenos. A concepção geral de Farrell sobre os círculos colaborativos mostra-

se especialmente adequada neste trabalho por guardar afinidades com o 

pensamento social de Gabriel Tarde (2007a) e alguns de seus seguidores, como 

Maurizio Lazzarato (2006). Como as organizações sociais descritas por esses 
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autores como multiplicidades formadas por singularidades que se agenciam ou se 

capturam reciprocamente, o círculo colaborativo segundo o conceito de Farrell é 

uma entidade coletiva composta por membros que, embora trabalhem em 

conjunto, mantêm relativa independência com relação ao todo. Além de não serem 

determinadas por esse todo, suas ações, posicionamentos e ideias são 

impulsionados por agentes externos que afetam a dinâmica interna do círculo. Um 

exemplo disso é o modo como as reações de críticos, do público e de colegas de 

profissão podem alterar o funcionamento interno do círculo colaborativo. Outro 

exemplo dessas interferências é a colaboração indireta de pessoas como o maestro 

Olivier Toni, as quais participam da constituição ou fortalecimento de um grupo 

sem que para isso assumam a identidade de membro. 

Se Olivier Toni foi o grande veiculador da produção musical do Música 

Nova, os poetas concretistas Décio Pignatari e Augusto de Campos e seu irmão 

Haroldo de Campos foram os que mais deram suporte conceitual para a 

formulação do projeto estético do grupo integrado por Rogério Duprat. Como 

veremos a seguir, o diálogo e as afinidades entre esses poetas e os integrantes do 

Música Nova eram tais que é lícito afirmar ter havido uma interseção entre 

círculos colaborativos concretistas e o “musiconovista”. A metáfora matemática 

parece proceder, sobretudo quando comparamos o manifesto “Música Nova” a 

alguns dos manifestos ou textos programáticos lançados pelos concretistas na 

segunda metade dos anos 1950. Décio Pignatari e os irmãos Campos tinham 

grande interesse pelos experimentos musicais contemporâneos nacionais e 

estrangeiros, frequentando assiduamente os concertos realizados na Escola Livre 

de Música fundada por Koellreutter (NAVES, 2003). Para esses poetas, os 

compositores do que viria a se chamar Música Nova representavam uma promessa 

de renovação da música de concerto brasileira que estaria emperrada pelos 

projetos nacionalista e zdanovista. 

A interlocução entre os poetas concretistas e os compositores do Música 

Nova vinha ocorrendo desde os anos 1950. Ainda em 1954, Damiano Cozzella 

oralizou a série de poemas “Poetamenos” de Augusto de Campos, juntamente com 

o poeta Décio Pignatari e o compositor Luiz Carlos Vinholes, em um curso de 

férias organizado por Koellreutter em Teresópolis. Essas oralizações foram 

posteriormente reapresentadas em São Paulo, com a participação de Cozzella, 
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Ernst Mahle e Júlio Medaglia, quando foram incluídos poemas publicados na 

revista concretista Noigandres. Já nos anos 1960, os compositores inspiraram-se 

na obra dos poetas concretistas para comporem obras instrumentais. A primeira 

delas é “Organismo”, composição de Rogério Duprat inspirada no poema 

homônimo de Décio Pignatari e executada pela Orquestra de Câmara de São 

Paulo em 1961 no mencionado concerto da VI Bienal. A segunda é 

“Nascemorre”, composta por Gilberto Mendes em 1963 a partir do poema, 

também homônimo, de Haroldo de Campos.
51

 A interseção entre esses círculos, 

evidenciada pela utilização de poemas concretos como base para composição 

musical e pelas semelhanças entre os manifestos de cada um dos grupos, envolvia, 

finalmente, muitas conexões afetivas, a exemplo da relação de Pignatari, Cozzella 

e Rogério Duprat, amigos que, unidos por interesses intelectuais e profissionais 

comuns, tornaram-se mais tarde sócios da empresa Audimus (NEVES, 1981).  

Assim como os membros do Música Nova, os poetas concretistas 

começaram a ser reconhecidos como grupo depois que seus poemas foram levados 

a público em exposições de artes plásticas. Segundo Gonzalo Aguilar (2005), a 

primeira delas foi a Exposição Nacional de Arte Concreta realizada em 1956 no 

Museu de Arte Moderna (MAM), fundado em São Paulo em 1948. Além das 

esperadas pinturas e esculturas, os visitantes encontraram poemas-cartazes de 

autoria dos integrantes do grupo que se intitulava Noigandres (Augusto e Haroldo 

de Campos, Décio Pignatari e Ronaldo Azevedo) e, ainda, dos poetas Ferreira 

Gullar e Wlademir Dias-Pino (AGUILAR, 2005). 

A partir de 1951, o MAM passou a promover as mencionadas Bienais 

Internacionais de Arte, eventos que promoviam retrospectivas que recuperavam 

obras das vanguardas europeias. As bienais apresentavam periodicamente obras 

escolhidas segundo um critério de novidade e internacionalismo. Essa 

regularidade criava uma ideia de evolução das formas e um clima cosmopolita que 

fazia de São Paulo uma referência e um centro da arte contemporânea mundial. As 

exposições eram basicamente dedicadas a obras de artes plásticas, design e 

arquitetura, linguagens artísticas levadas pelos poetas concretos a suas teorias e a 

seus poemas (AGUILAR, 2005, p. 61). Além de promover um ambiente artístico 
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 “Organismo” é objeto de análise de Regiane Gaúna (2002). “Nascemorre” é discutida em 

Valente (1999). 
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e cultural favorável aos concretistas, as bienais tornaram-se um espaço para 

divulgação da produção desses poetas. Nesse sentido, foram provedoras de um 

importante suporte institucional para divulgação de seu projeto estético, análogo 

ao encontrado pelos compositores do Música Nova na Orquestra de Câmara de 

São Paulo. 

Não é coincidência que os concretistas tenham encontrado suporte em 

instituições dedicadas à promoção de obras de arte visual. Gonzalo Aguilar 

argumenta que a ruptura promovida por eles no campo da poesia deve muito às 

pesquisas formais realizadas por artistas plásticos que haviam introduzido o 

abstracionismo no Brasil a partir do final dos anos 1940, bem como por designers 

e arquitetos.
52

 De acordo com Santuza Naves (2003), os concretistas 

compartilhavam muitos preceitos com os artistas abstratos, entre os quais a 

negação de uma subjetividade artística superestimada que se tentava substituir 

pela criação de obras objetivas e concretas; a recusa de formas convencionais — o 

figurativismo em artes plásticas e o verso na poesia —; e a sobreposição dos 

regionalismos e do nacionalismo por uma linguagem cosmopolita e universal. Os 

concretistas procuraram, ainda, atualizar a linguagem poética a partir da sintonia 

com as formas de comunicação de massa contemporâneas, especialmente os 

anúncios comerciais que exploravam a fundo os efeitos comunicativos da 

visualidade do texto escrito. Seus poemas eram grafados para serem lidos por 

olhos habituados com a velocidade e o imediatismo da linguagem publicitária que 

marcava as paisagens metropolitanas brasileiras. Essas obras exploravam no 

domínio da cognição um modo de apreensão do poético orientado pelos 

parâmetros do processamento visual de signos. 

O tratamento da poesia como um artefato visual envolvia a ruptura com a 

estrutura linear do verso que alicerçava a poesia tradicional. No poema concreto, 

as palavras são tratadas como ícones autônomos. A página de papel é concebida 

como um plano, um espaço dentro do qual as palavras ou frações destas são 

dispostas menos por critérios sintáticos do que por sua localização na folha, pela 

dimensão das fontes, pelo estilo tipográfico e, ainda, pelas similaridades ou 

contrastes de ordem morfológica, sonora e visual que essas unidades guardam 
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ad – arquitetura e decoração (AGUILAR, 2005). 
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entre si. O resultado desse tipo de articulação eram conteúdos semânticos 

resultantes de uma articulação formal que os poetas concretos classificavam como 

verbivocovisual (AGUILAR, 2005). Por meio da exploração do verbivocovisual, 

os poetas concretistas buscavam explorar os sentidos produzidos pelas relações 

isomórficas, ou seja, correspondências “de estruturas entre realidades 

dessemelhantes por sua natureza”, como definiu Haroldo de Campos inspirando-

se na teoria da Gestalt, em voga nos anos 1950.
53

 Desse modo, significantes como 

a tipografia, formas visuais definidas pela distribuição das palavras no espaço, e 

as próprias palavras isoladas remetiam a um significado comum. 

O isomorfismo foi apenas um entre muitos outros conceitos discutidos pelos 

poetas concretos nos diversos artigos por eles publicados em revistas como ad – 

arquitetura e decoração e diários como o Correio Paulistano e o carioca Jornal 

do Brasil. Em muitos desses textos críticos, resgatavam obras de autores do 

passado, que eram introduzidos no paideuma concretista, conjunto formado por 

escritores brasileiros e estrangeiros que serviam de inspiração para os concretistas. 

O resgate desses autores esquecidos e marginalizados em suas épocas era 

justificado pela atualidade de suas inovações estéticas, geralmente relacionadas à 

busca de alternativas à poesia versificada. Além desses textos mais teóricos e 

analíticos, os irmãos Campos, Pignatari, bem como José Lino Grünewald e 

Ronaldo Azeredo, dois poetas que também pertenceram ao grupo, publicaram 

diversos manifestos. Ao optarem pelos manifestos, adotavam a estratégia 

combativa compartilhada por diversas correntes de vanguarda europeias do início 

do século XX, e pelo escritor modernista Oswald de Andrade, membro honorário 

do paideuma concretista (AGUILAR, 2005). Além dos manifestos e dos textos 

analíticos, os concretistas ainda publicavam poemas, muitos dos quais impressos 

nos cinco números da revista Noigandres, publicada pelo grupo entre 1951 e 1962 

(KHOURI, 2006). Seguindo a produção artística e textual das correntes 

vanguardistas do início da primeira metade do século XX, os textos críticos e 

manifestos concretistas buscavam introduzir o novo, seja pela apresentação de 

uma poesia visual que rompia com o verso, seja pelo resgate das obras de 

escritores e poetas brasileiros e estrangeiros do passado. 
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Nesse sentido, as publicações concretistas apresentavam-se sempre como 

gestos inaugurais. Como observam Naves (2003) e Aguilar (2005), esses gestos 

traduziam uma vontade modernizante compartilhada no final dos anos 1950 pelos 

poetas com outros contemporâneos, como os pintores abstracionistas, os músicos 

formados pela escola de Koellreutter e por intelectuais e líderes políticos como o 

presidente brasileiro Juscelino Kubitschek. Entre 1956 e 1960, período de 

consolidação dos poetas concretistas nas cenas poética e artística brasileiras, 

Kubitschek liderou um processo de modernização econômica apoiado na abertura 

ao investimento estrangeiro especialmente concentrado na indústria automotiva. 

Esse plano de governo incluía a fundação de uma nova capital, Brasília, 

construída em meio ao vazio populacional quase absoluto do planalto central do 

Brasil. Projetada pelo urbanista Lúcio Costa e pelo arquiteto Oscar Niemeyer, a 

capital foi inaugurada por Kubitschek em 1960. Criada a partir do zero, a cidade 

de traços modernos foi concebida segundo princípios desenvolvidos pelo 

urbanista suíço-francês Le Corbusier, para quem espaços arquitetônicos e urbanos 

modernos induziam a modernização das formas de organização social 

(BOMENY, 1991). 

Nesse ambiente otimista e favorável à modernização industrial, os 

concretistas procuraram atualizar a poesia a partir de uma aproximação com a 

linguagem da propaganda, meio pelo qual pretendiam articular o “belo” e o “útil”, 

aproximando a poesia dos processos verbivocovisuais de comunicação de massa. 

Santuza Naves (2003, p. 283) argumenta que essa aproximação provocou uma 

tensão decorrente do fato de que “a aceitação das inovações no domínio da cultura 

de massa” pelos concretistas “não significa uma adaptação à linguagem 

‘mediana’”, visto que no primeiro plano da hierarquia concretista estava a 

exploração das dimensões sensível, palpável e concreta dos signos linguísticos, 

muito distantes da linguagem da fala cotidiana. Por esse motivo, os concretistas 

negavam-se a seguir os poetas politicamente engajados que, em conformidade 

com os postulados zdanovistas, adotavam a linguagem ordinária a fim de lhes 

facilitarem a comunicação com as massas. Isso explica, portanto, porque os 

concretistas, assim como os compositores serialistas e dodecafonistas brasileiros, 

eram acusados de formalistas e de alienados (RIDENTI, 2000).  
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Esse distanciamento da poesia concreta com relação aos acontecimentos 

sociais e políticos nacionais e internacionais, segundo Aguilar (2005), foi 

reduzido no início da década de 1960. Em um período marcado pela Guerra Fria, 

pela consolidação da Revolução Cubana no final dos anos 1950 e pelo 

crescimento de mobilização de importantes setores da sociedade brasileira em 

nome das chamadas reformas de base como meios para a conquista de maior 

igualdade socioeconômica, os concretistas passaram a incluir em seus poemas 

termos como Cuba e revolução. De acordo com Gonzalo Aguilar, esse 

direcionamento militante dos concretistas não envolveu a submissão da forma de 

seus poemas a padrões que estruturavam a linguagem ordinária e que 

inevitavelmente os levariam de volta ao verso. Nesse sentido, argumenta Aguilar, 

a introdução de referências históricas não implicou a reformulação dos princípios 

do que ele classifica como “concretismo ortodoxo”. 

O procedimento aditivo repetiu-se inclusive nos textos concretistas, a 

exemplo da modificação feita por eles no manifesto “Plano-piloto da poesia 

concretista brasileira” em 1961, alterado apenas pelo acréscimo do post-scriptum: 

“sem forma revolucionária não há arte revolucionária (Maiakóvsky), lema do 

escritor, poeta, dramaturgo e teórico russo Vladimir Maiakóvsky com o qual 

respondiam as críticas de opositores para os quais os concretistas careciam de 

engajamento político. A postura cosmopolita dos concretistas também gerava 

cobranças por parte dos nacionalistas mais arraigados, em um contexto interno no 

qual a polarização política extrema alimentada pela tensão da Guerra Fria não 

dava espaço à neutralidade. Diante desse quadro, os concretistas acabaram por se 

posicionar em favor de um “nacionalismo crítico” que superasse a “xenofobia” e o 

“provincianismo”, buscando suporte teórico em obras como o “Manifesto 

Antropofágico” (1928) do modernista Oswald de Andrade, na qual a devoração 

canibalesca praticada por alguns grupos indígenas brasileiros nos tempos coloniais 

é utilizada como metáfora da incorporação crítica e seletiva de elementos 

estrangeiros na cultura brasileira e de seu processamento em nível local. No 

contexto da produção concretista, observa Aguilar, o conceito de antropofagia 

oswaldiana ganhou o significado específico mais relacionado à “capacidade de 

incorporar materiais mais diversos à vontade construtiva própria do concretismo” 

(AGUILAR, 2005, p. 107).  
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Após o governo de João Goulart ter sucumbido em 1964 ao golpe militar 

que frustrou as expectativas daqueles que confiavam na vindoura reforma social 

ou revolução política, os poetas concretistas voltaram-se novamente para os 

fenômenos de massa. Nos poemas-painéis Popcretos, como “Psiu” (1966), de 

Augusto de Campos, eles combinavam pedaços de palavras, imagens e ícones 

visuais extraídos aleatoriamente de jornais e revistas, publicações voltadas à 

comunicação e entretenimento de massa, utilizando esses fragmentos como ready-

mades. Aguilar (2005) argumenta que, até então, os concretistas haviam 

circunscrito seus poemas à utilização de palavras, sílabas e letras, sem ultrapassar 

o domínio do alfabeto. Com a incorporação de imagens e fotos aos poemas e de 

palavras coletadas e distribuídas de maneira mais ou menos acidental, a síntese 

isomórfica deu lugar à aglomeração, à sobreposição e à intermediação da cultura 

de massa. Pouco antes do lançamento da série Popcretos, outra ruptura interna foi 

operada por Haroldo de Campos em Galáxias (1963), conjunto de poemas que 

pela primeira vez desde a consolidação do grupo foi escrito em primeira pessoa, 

procedimento que inevitavelmente instaura o plano subjetivo, até então renegado 

pelos concretistas. 

A abertura da poesia concreta a temas político-sociais e ao eu poético, 

iniciada no princípio dos anos 1960, foi acompanhada do estabelecimento de 

novas frentes de diálogo desses poetas com artistas de outras áreas, especialmente 

com a música. Na interpretação de Aguilar (2005, p. 91), essa expansão das 

interlocuções interdisciplinares fazia parte do esforço dos poetas de “atenuar ou 

despojar do peso que havia tido o ‘funcionalismo’ no contexto do chamado 

concretismo ortodoxo”, que havia sido emprestado de trabalhos de artistas 

plásticos, particularmente de designers e arquitetos. Essa busca por novas 

interlocuções ressoou inclusive na política editorial do grupo. Em 1962, a revista 

Noigandres deu lugar à Invenção (Revista de Arte de Vanguarda), publicação que 

divergia da predecessora por não ter seu conteúdo dedicado exclusivamente à 

divulgação de poemas. Os cinco números da nova revista que circulou entre 1962 

e 1967 reservavam espaço para a poesia de invenção de autores do paideuma 

concretista e para textos de artistas de outras áreas como a música. 

Lançado em junho de 1963, o terceiro número da revista trouxe o manifesto 

“Música Nova”, publicado juntamente com o artigo “Em torno do 
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pronunciamento”, uma espécie de anexo no qual Rogério Duprat desenvolve 

algumas ideias contidas no manifesto (GAÚNA, 2002). Segundo o próprio 

compositor, ele teria sido incumbido de redigir o manifesto a partir da 

sistematização das ideias lançadas pelos outros membros: “escrevi no manifesto a 

síntese de nossos pensamentos. Era moda escrever manifestos! Eu apenas fiquei 

encarregado de escrever o que havíamos discutido.”
54

 Em entrevista concedida em 

2003, Gilberto Mendes afirmou que o texto “é praticamente do Rogério; a gente 

tinha as ideias, mas basicamente o principal foi dele”.
55

 Conforme me relataram 

Júlio Medaglia e Régis Duprat, a discussão que precedeu a redação do texto teria 

ocorrido na residência de um dos irmãos Campos, local onde, segundo Régis 

Duprat, construiu-se “uma unidade de pensamento entre os dois grupos”.
56

 Esse 

pronunciamento nasceu, portanto, da interseção entre dois círculos colaborativos, 

a qual foi fisicamente efetivada na referida reunião. Ao sediar o debate que 

subsidiou a escrita do manifesto “Música Nova”, os concretistas deram uma 

contribuição que ultrapassou a divulgação na revista Invenção e o respaldo por 

seus editores: tornaram-se coautores. 

A influência dos concretistas no texto é notável, seja pelas referências 

explícitas a postulados e a textos programáticos publicados pelos poetas nos anos 

1950, seja pelas semelhanças formais. Os manifestos de ambos os grupos se 

aproximam pela linguagem telegráfica, pela ausência de letras maiúsculas e pela 

rara presença de verbos, como se pode verificar nas linhas iniciais do “Plano 

piloto para poesia concreta” e do manifesto “Música Nova”: “poesia concreta: 

produto de uma evolução crítica de formas
57

” 

“Música Nova: compromisso total com o mundo contemporâneo:
58

” 
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 DUPRAT, Rogério. [S/l], mai. 1997. Entrevista concedida a Regiane Gaúna (apud GAÚNA, 
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 MENDES, Gilberto. [S/l], 14 mar. 2003. Entrevista concedida à Terezinha Soares (apud 

SOARES, 2006, p. 38). 
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teria sido o domicílio de Augusto de Campos. (Entrevistas com Júlio Medaglia e Régis Duprat 

concedidas a Jonas Soares Lana em São Paulo, em 21 e 22 de julho de 2011, respectivamente.) 
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 In: “Plano piloto para poesia concreta” (CAMPOS et al., 1987, p. 156-158). 
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 Cozzella et al. (1963). Vide anexo. 
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Como os textos concretistas, o manifesto de Duprat e de seus companheiros 

assemelha-se a um conjunto de listas no Música Nova. A primeira delas inclui 

procedimentos e técnicas artísticas, bem como uma espécie de paideuma: 

desenvolvimento interno da linguagem musical (impressionismo, politonalismo, 

atonalismo, músicas experimentais, serialismo, processos fono-mecânicos e eletro-

acústicos em geral), com a contribuição de debussy, ravel, stravinsky, choenberg 

[sic], webern, varèse, messiaen, schaeffer, cage, boulez, stockhausen.
59

 

Nesse paideuma, encontram-se compositores do final do século XIX e do 

início do século XX que, por caminhos diferentes, tensionaram ou romperam com 

o sistema tonal* e/ou libertaram a música de um subjetivismo exacerbado. 

Os sinais da influência concretista, no entanto, não ficam apenas na 

estrutura do texto. No terceiro parágrafo do pronunciamento, o termo 

“concretismo” é utilizado para descrever a “atual etapa das artes”; no 

antepenúltimo, há uma citação do termo “isomorfismo” e do texto “Plano piloto 

para poesia concreta”, de onde o conceito foi retirado. Os “musiconovistas” ainda 

citam artistas plásticos abstracionistas e escritores do paideuma concretista, 

definindo a “cultura brasileira” como “tradição de atualização internacionalista (p. 

ex., atual estado das artes plásticas, da arquitetura, da poesia)”. O manifesto é 

encerrado com o post-scriptum adicionado pelos concretistas em 1961 ao “Plano 

piloto para poesia concreta”: “maicóvsky: sem forma revolucionária não há arte 

revolucionária”.
60

 

Em conformidade com os textos concretistas, o manifesto “Música Nova” 

propunha a atualização da linguagem (musical) de modo que ela traduzisse em 

seus próprios termos as inovações realizadas nos campos da comunicação, da 

ciência e da indústria de massa: 

reavaliação dos meios de informação: importância do cinema, do desenho 

industrial, das telecomunicações, da máquina como instrumento e como objeto (...).  

(...) 

geometria não-euclidiana, mecânica não-newtoniana, relatividade, teoria dos 

“quanta”, probabilidade (estocástica), lógica polivalente. cibernética: aspectos de 

uma nova realidade. 

(...) 

elaboração de uma “teoria dos afetos” (semântica musical) em face das novas 

condições do binômio criação-consumo (música no rádio, na televisão, no teatro 

literário, no cinema, no “jingle” de propaganda, no “stand” de feira, no estéreo 
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doméstico, na vida cotidiana do homem), tendo em vista o equilíbrio informação 

semântica — informação estética. ação sobre o real como um “bloco”: por uma arte 

participante.
 61

 

Em momento algum, no entanto, o pronunciamento e o texto que o 

acompanha apresentam um “modo de usar” esses novos recursos. A omissão de 

uma receita era intencional, como evidenciado em um artigo publicado pelo 

Música Nova no jornal A Gazeta. O texto foi escrito como uma réplica às 

acusações lançadas por J. de Sá Porto em uma crítica que saiu no jornal A 

Tribuna, em que acusava o manifesto de tentar impor fórmulas ou soluções para a 

música brasileira. Em resposta, os integrantes do grupo argumentaram que  

todo pronunciamento coletivo envolve uma tomada de posição: o que significa uma 

atitude mental e não imposição de “fórmulas” (que aliás, nem se encontram em 

nosso pronunciamento, cuja leitura não elucida, sequer, o tipo de música que 

fazemos...). Não temos moldes sobre os quais se deve “pautar” a música brasileira 

(...) não instituímos nenhuma “postulação revolucionária”: constitui o 

pronunciamento apenas um levantamento do homem contemporâneo, que deve 

nortear a criação musical, sob pena de anacronismo: só. Não apontamos nenhuma 

“solução exclusiva” (na verdade não apontamos soluções) apenas convidamos à 

pesquisa.
62

 

Nesse sentido, o manifesto “Música Nova” propunha uma abertura às 

múltiplas possibilidades criativas disponíveis na época. Uma abertura que, 

segundo José Miguel Wisnik, permitisse aos músicos alcançar uma organicidade 

com o tecido social pela adesão total à esfera técnica do mundo industrial, em um 

momento em que o resgate do artesanato folclórico mostrava sinais de 

esgotamento (WISNIK, 1983, p. 29). Em outras palavras, propunha-se uma nova 

articulação da arte com uma vida transformada por meios de comunicação 

velozes, pela reformulação constante de paradigmas científicos e pelo 

desenvolvimento tecnológico acelerado. Como observa Rogério Duprat no texto 

“Em torno do pronunciamento”, ainda que o músico não fosse matemático, 

engenheiro de som ou técnico em telecomunicações, deveria “saber sob que 

condições e como o som é gerado, refletido; quais as suas qualidades físicas e 

matemáticas, em que sentido a máquina é útil à sua produção e comunicação”.
63
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A proposição apresentada pelo Música Nova de abertura da produção 

musical às possibilidades criativas referenciadas na vida urbano-industrial foi por 

certo repudiada pelos nacionalistas mais radicais e pelos defensores do realismo 

socialista. De ambos os lados, a busca por modelos composicionais que levassem 

em conta fenômenos como a “cibernética” ou os “jingles” contrariava em absoluto 

seus projetos. Afinal, eles previam o processamento de elementos musicais 

folclóricos, supostamente livres das influências da música comercial urbana e 

internacional, segundo parâmetros da música clássico-romântica tonal*. O 

resultado deveria ser obras instrumentalizadas para a formação ou elevação 

espiritual da massa, seja para conscientizá-la de sua missão como povo-nação, 

seja para retirá-lo do estado de alienação que impedia o seu engajamento na luta 

revolucionária. 

A interlocução do grupo Música Nova com nacionalistas e zdanovistas fica 

evidente no anexo ao manifesto, na altura em que Rogério Duprat menciona o 

nacionalismo e desenvolve uma argumentação em termos marxistas. “Na 

qualidade de forças produtivas”, argumenta Duprat, o grupo Música Nova propõe-

se a produzir conforme o “atual estágio de desenvolvimento dos meios de 

produção” com o objetivo de ganhar “em consciência”. Segundo o autor, em um 

mundo capitalista onde a propriedade dos meios de produção de arte se oculta sob 

o patrocínio, o interesse pelo lucro acaba por estimular a criação de uma “arte de 

consumo (...) meridiana, subalterna, imediatamente acessível”. Esse seria o caso 

da música nacionalista-folclorista, objeto de uma manipulação pelos donos dos 

modos de produção a que nacionalistas e grupos de esquerda estariam alheios: 

De fato, o nosso nacionalismo musical não incorpora semanticamente posições 

políticas, mas se mantém ingenuamente desatualizado, carente de informação e 

reacionariamente impermeável às transformações que se vêm processando na 

realidade, e, logo, na linguagem musical. Com isso, ganha o apoio desavisado de 

setores da esquerda, que ainda creem que uma arte participante só se realiza ao 

nível popular e à medida que empalma a linguagem de massa. Mas ganha também 

o patrocínio de círculos burgueses nacionais e internacionais, que nele veem um 

inofensivo “rien faire” e agradável “vernissage representativo do exotismo 

tropical”, para as noitadas de ócio.
64

 

A fuga desse “alienante” círculo vicioso no qual nacionalistas e setores de 

esquerda estavam enredados aconteceria, segundo Duprat, a partir do momento 
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em que os compositores colocassem a música, na condição de fenômeno cultural e 

superestrutural, no mesmo estágio de desenvolvimento em que se encontrava a 

infraestrutura econômica. Para isso, continua o autor no texto “Em torno de um 

pronunciamento”, seria necessário adotar uma “arte musical integrada”, uma “arte 

participante, que “passa a considerar o consumo como fenômeno mais complexo, 

envolvendo a música ao vivo, no rádio na TV, na animação de desenho, no teatro, 

no cinema, no hi-fi, no elevador e nos locais de trabalho, através das FM’s”.
65

 

Na proposta musiconovista, uma arte participante envolvia necessariamente 

a experimentação formal, como exposto no final do manifesto em que se lê o 

supracitado lema maiakóvskiano, que invertia a lógica de nacionalistas e 

zdanovistas que viam o formalismo como prática alienante. Quanto ao conteúdo, a 

ruptura do grupo com o nacionalismo e o realismo socialista envolvia uma 

renovação temática que passava pela incorporação de materiais musicais outros 

que não apenas os oriundos de fontes folclórico-populares. Segundo a concepção 

dos membros do Música Nova, os temas e outros elementos musicais possuem 

valores semânticos, significados que ultrapassam o domínio do código musical. 

No artigo “Em torno do pronunciamento”, Duprat observa que esses significados 

são elaborados no processo de comunicação musical, dentro do qual o receptor 

promove uma valoração semântica do conteúdo transmitido. Essa produção de 

sentido é efetuada de acordo com o domínio pelo ouvinte da “experiência léxico-

lógico-semântica” existente ou de seu conhecimento do “repertório”, termo 

utilizado pelo autor para descrever um “alfabeto, ou o conjunto de elementos de 

uma linguagem” que se transforma “à medida que é acionado”.
66

 Em outras 

palavras, a semântica musical seria fruto de convenções que, ao se transformarem 

historicamente, seriam socialmente compartilhadas e, portanto, contingentes, 

devendo ser manipuladas pelo compositor a fim de que a música possa comunicar 

e, com isso, promover mudanças culturais, políticas e sociais. 

No manifesto, o termo “semântica” é mencionado entre parênteses após a 

defesa da “elaboração de uma ‘teoria dos afetos’ em face das novas condições do 

binômio criação-consumo”. Com essa referência, os signatários recuperavam um 

pensamento difundido entre músicos e teóricos do barroco europeu do século 
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XVI. Segundo essa teoria, a música teria, em sua essência, a capacidade de 

produzir reações emocionais no ouvinte. Interessados nesse poder “natural” da 

música, teóricos organizaram verdadeiros léxicos nos quais elementos musicais 

eram associados a determinados afetos, como, por exemplo, os motivos rítmico-

melódicos ascendentes e descendentes, os quais gerariam respectivamente 

sentimentos positivos e negativos, eufóricos e disfóricos, e assim por diante 

(PALISCA, 2006). No entanto, a referência à teoria por Duprat e seus 

companheiros não significava uma adesão irrestrita a essa teoria. Na medida em 

que o grupo entende, como exposto no anexo do manifesto, que a atribuição de 

valores semânticos à música depende da experiência do receptor com o 

“repertório”, o “alfabeto” ou, em outras palavras, o código musical que por sua 

vez está em constante reformulação, essa nova “teoria dos afetos” se baseava na 

ideia de que a associação entre “afeto” e música é contingente e socialmente 

convencionada. Segundo a concepção veiculada no manifesto, a reação emocional 

não seria gerada, nesse sentido, por um atributo “natural” de um dado elemento 

musical, sendo antes condicionada a variadas circunstâncias históricas. 

Nos textos musiconovistas publicados na revista Invenção, está implícito o 

reconhecimento da existência da contingência histórica, algo que possivelmente 

está relacionado à influência das ideias do compositor John Cage, responsável 

pela introdução do uso sistematizado na música do acaso e, portanto, da 

contingência. Via Cage, emerge eventualmente no manifesto e no seu anexo um 

antropólogo que se mostra atento à maneira como os rituais das salas de concerto 

renovavam certas concepções compartilhadas sobre a música e os músicos. No 

artigo “Em torno do pronunciamento”, Duprat chama a atenção para o fato de que 

a antiga cadeia “compositor-executante-público” teria condicionado uma 

“essência individualista” à prática musical, que estaria associada ao culto da 

personalidade e do gênio. Sarcasticamente, o autor observa que 

a atuação desses gênios sempre se deu em transe: não se sabe que força baixava 

(infelizmente o uso do passado no verbo é só uma abstração) no momento 

adequado, “inspirando” a criação ou a execução, que os ouvintes deveriam 

absorver, burrefactos, com a “mais extraordinária transubstanciação do puro 

espírito nesse maravilhoso e irreal mundo dos sons”.
67
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No final dessa passagem, Duprat lança mão das aspas para parodiar o 

discurso romântico inspirado no pensamento idealista alemão, o qual concebe a 

música “artística” como um meio para edificar moralmente o espírito do ouvinte a 

partir de uma conexão com o geist, o espírito absoluto da cultura, da história, do 

universo (CHUA, 1999). 

O caminho de superação do individualismo apontado no manifesto seria a 

produção compartilhada de uma arte “coletiva por excelência”. No texto que lhe é 

complementar, Duprat argumenta que o fazer musical deveria acompanhar outras 

práticas coletivas como a pesquisa científica a fim de superar o “ritual 

individualista” que seria aceito apenas como uma herança cultural “impingida 

pelos detentores dos meios de divulgação”. Duprat e os colegas de Música Nova 

propunham, portanto, uma ruptura que ia muito além do conteúdo musical per se, 

passível de ser registrado em partitura. Propunham uma reavaliação dos próprios 

rituais de execução musical que envolviam em sua cadeia músicos, regentes, 

público, produtores e patrocinadores. O manifesto propunha, nesse sentido, uma 

crítica análoga à que mais tarde foi estabelecida com o conceito de musicking por 

Christopher Small (1998). 

A ruptura com o culto individualista baseou-se no diagnóstico apresentado 

por Duprat de que, em meados do século XX, vivia-se uma “era da coletivização”, 

onde “as coisas se desenvolvem em pleno anonimato, com múltipla 

paternidade”,
68

 perspectiva que de certa maneira encontrava correspondência com 

o pensamento de Gabriel Tarde, para o qual uma invenção é “obra de 

multiconsciência”, como vimos anteriormente. No entanto, a afinidade entre o 

pensamento de Duprat e de Tarde vai além do tema da invenção, encontrando 

ressonância na discussão que o autor francês desenvolve sobre possíveis. No 

artigo Os possíveis, publicado em 1910, Tarde retoma a ideia aristotélica de que 

qualquer acontecimento é a efetivação de um “possível” no real entre infinitos 

outros que existem virtualmente em potência e vontade (TARDE, 2007b). 

Inspirando-se no pensamento de John Cage sobre a introdução do acaso na 

composição e nos estudos de probabilidade, Rogério Duprat aproxima-se do 

pensamento de Tarde no texto “Em torno do pronunciamento” ao argumentar que 
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a música escrita é um projeto, uma programação, uma “‘opção estocástica’
69

 no 

infinito de possíveis” ou, em outras palavras, a efetivação de uma entre 

incontáveis possibilidades que podem se concretizar por meio de operações 

aleatórias. Retornando à discussão sobre a multiplicidade, Duprat observa que a 

música é a efetivação no “plano existencial” de um possível residente no “plano 

fenomênico” por meio da execução-criação, um “fato coletivo” em que as 

“responsabilidades se equiparam, se equidistribuem”, liquidando “com os 

conceitos estratificados segundo os quais a obra de arte é única, individual, 

isolada. Enfim, todas as qualidades do uno em face do múltiplo”.
70

 

Como vimos até aqui, o manifesto e o seu anexo apresentam questões que 

vão além daquelas apresentadas pelos concretistas, sobretudo nos momentos em 

que a discussão ganha colorações marxistas e em que Duprat e seus companheiros 

estão claramente se dirigindo a interlocutores nacionalistas e zdanovistas. Outra 

diferença fundamental, sugerida por Júlio Medaglia, é que, ao contrário desses 

poetas, os quais se abriam ao diálogo interdisciplinar a fim de colher informações 

vindas de áreas como o design para concentrá-las em “uma” nova linguagem 

poética, o grupo Música Nova pregava a diversidade de práticas musicais que 

deveriam incluir desde as sínteses sonoras eletroacústicas até a exploração do 

acaso em happenings. Ao perguntar a Medaglia se seria possível afirmar que o 

Música Nova seria como o par musical da poesia concreta, ele apontou uma 

distinção marcada por questões conjunturais: 

Júlio Medaglia – (...) os anos 1950 foram o período de implosão da cultura 

brasileira e universal, de concentração de elementos e de filtragem, de limpeza de 

elementos para alcançar o essencial. Nos anos 1960, pelo contrário, foi a época da 

explosão. 

Jonas Lana – Podemos dizer que o momento concretista foi o da concisão? 

Júlio Medaglia – Exatamente. Tudo tinha que ser muito compacto, muito enxuto, 

muito econômico, despojado. Nos anos 1960, não. Os anos 60 eram a explosão 

geral. (...). E aí é que entra o tropicalismo.
71

 

Na fala de Medaglia, o Música Nova e o tropicalismo pertencem, portanto, a 

um mesmo “momento” de explosão que teria atravessado a década de 1960. Como 

veremos adiante, as confluências entre os projetos de ambos os grupos são muitas, 
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motivo pelo qual esses círculos formaram uma interseção no período em que 

Cozzella, Medaglia, Hohagen e Rogério Duprat atuaram como arranjadores de 

canções cantadas ou compostas por artistas tropicalistas como Caetano Veloso e 

Gilberto Gil. 

Em artigo publicado em 2009, Régis Duprat e Maria Alice Volpe reafirmam 

essa afinidade, sugerindo que o posicionamento adotado no manifesto pelos 

signatários do Música Nova em defesa da atualização da música através da 

incorporação de elementos contemporâneos ligados à cultura de entretenimento e 

aos meios de comunicação modernos teria representado uma abertura que teria 

facilitado a esses compositores embarcar no projeto tropicalista. A confluência de 

interesses entre os dois grupos é discutida no final do trabalho, onde ambos citam 

a afirmação feita por Gilberto Gil em entrevista a Augusto de Campos em abril de 

1964
72

 de que a colaboração estabelecida entre tropicalistas e musiconovistas era 

resultado de uma “aproximação inevitável” (DUPRAT; VOLPE, 2009). 

A perspectiva de Gilberto Gil reproduzida por Régis Duprat e Volpe sobre a 

aproximação, por assim dizer, fatal entre tropicalistas e “musiconovistas” foi em 

certo sentido compartilhada pelo próprio Rogério Duprat em uma interpretação 

retrospectiva do manifesto realizada em uma entrevista concedida em 2003: 

Esse manifesto dizia exatamente isto: “chega desse negócio de coisinha da música 

erudita enfiada só dentro do teatro, pra meia dúzia de milionários e tal”. A gente 

tem é que sair para a rua, fazer música na rua com os meios que houver (...). E aí 

que me aproximei deliberadamente da música popular.
73

 

Segundo essa leitura, a entrada dos músicos eruditos no domínio da música 

popular de massa parecia ter sido prevista no manifesto. Com esse deslocamento, 

observou Duprat em entrevista concedida a Getúlio Mac Cord em 1987, ele 

buscava uma alternativa à produção de música de vanguarda com a qual teve 

contato em Darmstadt. Ao final do curso, ele diz ter concluído que as experiências 

com as quais entrou em contato na Europa não passavam de uma “brincadeira de 

burgueses ociosos (...), algo quase de nobreza, restrita apenas a uma elite”.
74
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Nesse momento, Duprat identificava uma atitude aristocrática entre os artistas de 

vanguarda que, de acordo com Renato Poggioli (1968), distanciavam-se do grande 

público e da cultura de massa por meio da adoção da ambiguidade e o hermetismo 

como efeitos mais autênticos de suas obras ou, nos termos de Susan McClary 

(1989), pela negação de qualquer função e valor social da música em suas 

composições. Ao assumir a música popular como alternativa à produção 

encastelada da vanguarda, Duprat teria realizado, segundo interpretação de Régis 

Duprat e Volpe (2009), um deslocamento pós-modernista. Referindo-se às 

experimentações e ideias de John Cage, os autores argumentam que o 

(...) áleas era, dentre outros procedimentos, a enunciação pós-moderna que Duprat 

buscava; tanto quanto foi a sua imersão posterior na indissolubilidade erudito-

popular, de cujo divórcio proviriam os equívocos da dicotomia nacional x universal 

e, sobretudo, o desmembramento modernista entre alta e baixa cultura, ainda que 

permanecesse até o final da vida incrédulo, ao extremo, quanto às especulações 

temáticas sobre a expressão pós-moderno (DUPRAT; VOLPE, 2009, s/p). 

Esse deslocamento pós-modernista do irmão Rogério já estaria previsto no 

manifesto “Música Nova”, o qual, segundo relato de Régis registrado no filme A 

odisseia musical de Gilberto Mendes, “indicava para o futuro (...) essa 

necessidade de haver um respeito pela pluralidade”.
75

 

Ainda que o manifesto e o seu anexo sejam claros quanto à necessidade de 

abertura às práticas musicais contemporâneas para entretenimento, comércio, 

dança e outras “funções sociais” como meio para o ajuste da articulação da arte à 

vida contemporânea, esses textos não apresentam, entretanto, qualquer sugestão 

de que músicos com formação erudita devessem atuar em campos como o da 

canção popular comercializada em discos. A julgar pela posição ambígua de 

Rogério Duprat em relação às atividades que ele vinha realizando desde o final 

dos anos 1950 como músico de orquestra de TV e rádio, como arranjador de 

canção e como compositor de trilhas sonoras para teatro e cinema, é possível que 

ele e alguns de seus colegas do Música Nova, senão todos, hesitassem em cruzar 

os muros que guarneciam a música erudita sob pena de perderem o prestígio 

conquistado no início dos anos 1960. 

A estima pelo reconhecimento como músico erudito parecia estar pesando 

no ano de publicação do manifesto. Essa suspeita é alimentada pelo fato de Duprat 
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ter utilizado nesse período o nome do seu filho Rudá como pseudônimo para 

assinar os arranjos do rock “Vigésimo Andar” gravado em 1963 em um compacto 

de Albert Pavão,
76

 assim como os das faixas reunidas no LP Orquestra de Rudá.
77

 

Segundo Pavão, Duprat teria se esquivado “para não ser ‘cúmplice’ do rock” 

(PAVÃO, 1989, p. 43). No entanto, o problema de Duprat não parecia ser 

especificamente com o rock, visto que o álbum de Orquestra de Rudá foi 

inteiramente dedicado a arranjos de clássicos da música de concerto em bossa 

nova. 

Quatro anos antes do lançamento desses discos, o compositor assinou com o 

seu nome de batismo o LP Os imortais: os mestres de sempre na bossa de hoje
78

. 

Depois de assumir publicamente o trabalho como arranjador em 1959, Duprat 

decidiu, portanto, recuar. Quais seriam afinal as suas motivações? Uma possível 

explicação seja que, na condição de músico de orquestra anônimo, ele não tivesse 

essa preocupação. Esse status mudou depois de Duprat ter incluído em seu 

currículo de compositor a execução televisionada de “Organismo” em 1963. A 

partir de então, ele tinha que zelar pelo nome de autor de música de vanguarda, 

motivo pelo qual é provável que tenha decidido esconder suas atividades de 

arranjador, como ele mesmo sugere em entrevista concedida no ano 2000. 

Interrogado sobre a adoção do pseudônimo Rudá no compacto de Albert Pavão, 

ele respondeu que o motivo era um “prurido erudito”. “Eu era compositor de 

música de vanguarda, junto com — não sei se você sabe — as ligações que nós 

tivemos (...) com os poetas concretos”, comentou Duprat.
79

 

Embora essa resposta não seja muito clara, ela deixa entrever que o 

compositor esperava que os concretistas reprovassem suas atividades como 

arranjador nos idos de 1963. A expectativa do compositor parecia proceder, a 

julgar pelo fato de que o “compromisso com o mundo contemporâneo” pactuado 

pelos concretistas, ainda que envolvendo a incorporação de elementos produzidos 

no domínio da cultura de massa, não previa a entrada direta desses poetas nas 
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linhas de montagem da indústria cultural. Esse dado é mais um indício de que, no 

momento em que o pronunciamento foi redigido sob abrigo concretista, não havia 

um projeto claro de entrada e atuação de seus signatários nos domínios da música 

de entretenimento brasileira.  

A julgar por outros relatos de Rogério Duprat registrados a partir do final 

dos anos 1980, a entrada no mercado de música popular foi em grande medida 

motivada para “melhorar a receita”.
80

 Após o pedido de demissão do cargo de 

professor da UnB em 1965, Duprat voltou para São Paulo desempregado, motivo 

que o levou a restabelecer e intensificar as atividades como compositor de trilhas 

sonoras, arranjos musicais de canção e música para propaganda, abandonadas 

depois de ter se mudado para Brasília, como relatou à Guerrini Jr. no ano 2000: 

Tivemos que repensar tudo. Então essa coisa mais estetizante da música erudita 

teve de ficar descansando algum tempo porque a batalha era pelo feijão das 

crianças. (...) O Júlio Medaglia também estava por aqui, era nosso amigo e nos 

ajudou muito. (...) Voltei a fazer propaganda. (...) Nesse tempo, eu trabalhava numa 

agência, na Thompson. O Décio Pignatari também trabalhava numa agência. Então, 

todos os que puderam nos ajudar nos deram um trabalho aqui, outro ali. E, você 

sabe, é uma coisa rendosa. (...) Com isso eu comecei a fazer outras trilhas. Se eu 

estivesse em melhor situação não faria. O Máximo [Barro] me ajudou a trazer 

filmes. Ele sabia que eu precisava. Então eu fiz alguns filmes que, se estivesse 

melhor de grana, eu não teria feito.
81

 

O direcionamento de Duprat para o mercado da música de entretenimento 

foi, portanto, impulsionado em grande medida por uma necessidade material, 

embora ele tivesse interesse por trabalhos que o atraíram por motivos estéticos, 

como as trilhas sonoras para os primeiros filmes de Walter Hugo Khouri e dos 

arranjos de canções dos Mutantes. Após ter ouvido essa avaliação de Duprat, 

Guerrini Jr. reproduziu na entrevista a interpretação corrente de que o 

pronunciamento de 1963 anunciava ou previa o deslocamento do músico para o 

mercado do entretenimento, chegando a afirmar que esse movimento era coerente 

com o teor do manifesto “Música Nova”, o qual, segundo o entrevistador, “diz 

que o músico tem que compor por encomenda”. A essa afirmação, Duprat 

respondeu que “sim, mas não com tanta ansiedade. Nós tínhamos pensado em 

fazer tudo isso, mas... escolhendo, enfim... O manifesto “Música Nova” era isso. 
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Acabava a música de concerto... Mas a necessidade levou a gente por outros 

caminhos”.
82

 

O relato de Duprat deixa claro, portanto, que os caminhos adotados por ele e 

por colegas como Damiano Cozzella eram diferentes daquele que foi proposto no 

pronunciamento. O mergulho no mundo da propaganda, da canção popular e do 

cinema foi motivado por acontecimentos contingenciais como as sucessivas 

intervenções políticas do recém-instituído governo militar na Universidade de 

Brasília. Caso esses eventos não tivessem ocorrido, Rogério Duprat e Cozzella 

possivelmente teriam continuado na UnB, onde ambos colocavam em prática o 

plano — este sim, previsto no manifesto — de integrar a educação musical e a 

pesquisa a fim de posicionar o “estudante no atual estágio da linguagem 

musical”.
83

 De fato, as atividades acadêmicas desenvolvidas por esses 

compositores na Universidade se mostravam coerentes com o projeto do Música 

Nova, já que ambos estimulavam os alunos a praticar, por um lado, uma criação 

musical afinada com as experiência de músicos contemporâneos como John Cage 

e, por outro, a se atualizarem por meio da composição de arranjos musicais e 

mesmo jingles, como relatado por Rafael José de Meneses Bastos, aluno dos 

irmãos Duprat e de Cozzella na UnB em 1965.
84

 

Caso esses músicos tivessem encontrado um ambiente institucional mais 

estável na universidade, possivelmente teriam permanecido no emprego, o qual 

lhes teria dado condições para se voltarem à exploração do que Duprat chamou de 

lado “estetizante da música erudita”. Se assim o fosse, os cursos de suas carreiras 

muito provavelmente teriam confluído com a trajetória de Gilberto Mendes, 

signatário do manifesto “Música Nova” e que desde os anos 1960 se dedica à 

produção de obras eruditas. 

Em suas composições, Mendes incorporou elementos sonoro-musicais 

produzidos em ambientes urbano-industriais, como os sons de um jogo de futebol 

que foram integrados por ele à composição “Santos football music” em 1969.
85
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Nesse sentido, a obra de Gilberto Mendes, assim como a de Willy Corrêa de 

Oliveira, parte de uma leitura do manifesto que é diferente daquela que orienta a 

produção de Rogério Duprat, Damiano Cozzella e Júlio Medaglia. Parafraseando 

a leitura concretista da antropofagia de Oswald de Andrade, o “compromisso total 

com o mundo contemporâneo” significava para os primeiros uma deglutição de 

aspectos sonoros das ruas, os quais, segundo José Miguel Wisnik, serviam de 

matérias-primas para o desenvolvimento de uma “estética de vanguarda, 

experimental, fora do circuito mercadológico”. Para os últimos, ainda conforme 

Wisnik, esse compromisso foi praticado como uma “adesão à realidade do mass 

media, que desloca a produção musical para fora do circuito da ‘arte’ e provoca a 

mistura multidimensional de todos os gêneros” (WISNIK, 1983, p. 30). Em suma, 

enquanto a primeira ala abriu a composição erudita à entrada de materiais 

desenvolvidos no âmbito da indústria cultural, a segunda levou suas competências 

de músicos eruditos para o interior desse domínio. 

Wisnik chama a atenção, portanto, para o fato de que as diferentes leituras 

do manifesto estão relacionadas aos diferentes rumos profissionais tomados por 

seus signatários, os quais, nos termos de Gabriel Tarde, concretizaram possíveis 

que existiam no pronunciamento e em seu anexo apenas como virtualidade. Caso 

Duprat e Cozzella tivessem se consolidado como professores de ensino superior, 

deixando em segundo plano a composição de arranjos de canção, de música para 

cinema e de jingles, provavelmente teriam seguido a maior parte de seus colegas 

compositores que buscaram abrigo nos departamentos de música das 

universidades públicas brasileiras. Se isso tivesse de fato ocorrido, é factível que a 

leitura do pronunciamento como um anúncio do que Wisnik nomeia 

“midialização” dos músicos eruditos não tivesse hoje o peso que tem, visto que, 

possivelmente, eles teriam integrado o grupo de Gilberto Mendes. Assim, outra 

história, igualmente verossímil, seria contada: a de um manifesto que anunciou a 

atualização da música erudita pela incorporação de materiais sonoros do mass 

media e a reforma do ensino formal de música no Brasil. Nesse sentido, a 

interpretação canonizada do manifesto “Música Nova” como um marco, uma 

justificação estético-filosófica ou mesmo uma profecia da realização de Duprat, 

Cozzella e Medaglia como compositores organicamente integrados à produção de 

música para entretenimento e comércio, é uma invenção a posteriori que foi 
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operada depois que esses músicos passaram a se dedicar a ela efetivamente a 

partir de 1965. 

Como vimos, o mergulho de Duprat no mundo da produção de música de 

massa ocorreu com o seu retorno a São Paulo depois da dispensa do cargo de 

professor na Universidade de Brasília. Definitivamente reinstalado na capital 

paulista, ele se voltou à composição de trilhas sonoras, jingles e arranjos musicais 

para os mais variados gêneros de música popular, como bolero, bossa nova e rock. 

O seu envolvimento com essas atividades era tal que ele abriu a empresa de 

produção audiovisual Audimus em sociedade com Cozzella e Décio Pignatari, os 

quais também voltaram para São Paulo depois de abrirem mão de seus empregos 

na UnB. A essa altura, Duprat e Cozzella estavam convencidos do esgotamento 

das possibilidades construtivas da música erudita. Em entrevista concedida em 

abril de 1967 a Júlio Medaglia em conjunto com Cozzella, Gilberto Mendes e 

Willy Corrêa de Oliveira, Duprat argumentaria que as obras dos compositores 

construtivistas de Darmstadt eram “todas iguais, apesar de nascidas de uma 

‘grande preocupação com um baixo índice de redundância e uma alta taxa de 

informação original’”.
86

 Alinhado com a postura antidiscursiva de John Cage, o 

compositor passou a se expressar por meio de happenings não necessariamente 

musicais, como o que envolveu em 1966 a criação do Movimento de 

Arregimentação Radical de Defesa da Arte, grupo efêmero cujo nome gerava a 

sugestiva sigla M.A.R.D.A. Na mesma entrevista à Medaglia, intitulada “Música, 

não-música, anti-música”, Duprat afirma que o M.A.R.D.A. foi fundado em 

resposta a uma matéria publicada na revista Manchete do dia 13 de agosto de 

1966, onde se listavam os monumentos paulistanos de “mau gosto”. Munidos de 

“cartazes em defesa do mau gosto e contra qualquer juízo”,
87

 Duprat, Cozzella, 

Décio Pignatari, Alexandre Pascoal, Mário Roquete, entre outros, prestaram uma 

homenagem a esses monumentos, em uma espécie de paródia pós-vanguardista de 

movimento que acabou sendo dissolvido no dia de sua fundação depois de ser 

dispersado pela polícia no cemitério paulistano do Araçá (GAÚNA, 2002). 

Em pouco tempo, Duprat faria outro happening na II Semana de Arte de 

Vanguarda de São Paulo, promovida na primeira quinzena de setembro de 1966. 
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 Cozzella et al. (1967, p. 33). 
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 Idem. 
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Em artigo publicado no jornal Correio da Manhã do dia 30 de outubro daquele 

ano, Augusto de Campos descreve uma inesperada intervenção de alguns 

integrantes da plateia do Teatro Municipal de São Paulo durante a execução de 

“Stratégies”, obra do compositor franco-grego Iánnis Xenákis. Segundo Campos, 

a peça envolvia a competição, com direito a placar esportivo, travada entre dois 

regentes, à frente de duas orquestras completas que tocavam ao mesmo tempo seis 

sequências musicais que podiam ser encadeadas aleatoriamente pelos maestros 

juntamente com uma sétima opção, que seria fazer silêncio. Na ocasião, a peça era 

conduzida por Júlio Medaglia e Eleazar de Carvalho. Este vencia, quando ambos 

decidiram silenciar as orquestras. Eis que se ouvem umas poucas vozes na plateia. 

Elas entoam “Juanita Banana”, uma canção cômica norte-americana de 1966 cujas 

estrofes, entremeadas por citações da ária “Caro nome” da ópera Rigoletto de 

Verdi, versam sobre uma jovem com ambições operísticas, filha de um fazendeiro 

mexicano produtor de bananas.
88

 Os cantores eram Duprat, Décio Pignatari e 

Willy Corrêa de Oliveira, os quais foram imediatamente convidados pelo maestro 

Eleazar de Carvalho a subirem no palco. Com esse gesto, deduziu Campos, 

Carvalho esperava causar constrangimento e interromper a performance do trio. 

Se esta era mesmo a intenção de Carvalho, ele deve ter se arrependido: o grupo 

aceitou o convite, juntando-se a ele para cantar “Juanita Banana! Juanita Banana!” 

(CAMPOS, 2005, p. 211-217). 

O espírito iconoclástico de Rogério Duprat e de seus companheiros do 

manifesto “Música Nova” continuava forte em 1967, a julgar pelo teor da 

mencionada entrevista “Música, não-música, anti-música”, publicada no jornal O 

Estado de S. Paulo em 22 de abril, cerca de seis meses antes de Caetano Veloso e 

Gilberto Gil apresentarem as canções “Alegria, alegria” e “Domingo no parque” 

no III Festival da Música Popular Brasileira da TV Record. Na introdução à 

entrevista, Medaglia faz uma breve apresentação dos entrevistados e discute a 

produção musical erudita mundial em um contexto marcado pelo estilo de vida 

urbano-industrial e pela massificação da cultura. O maestro argumenta que essa 

produção estaria polarizada entre o construtivismo de Boulez e de Stockhausen e 

o happening e a “antimúsica”, ou desconstrutivismo, de John Cage. Em seguida, 

                                                

88
 “Juanita Banana”, canção de Tash Howard e Murray Kenton, foi gravada pelo grupo The Peels 

em 1966. A gravação encontra-se disponível em: 

<http://www.youtube.com/watch?v=JhLq4rjCndo>. Acesso em: 27 nov. 2012. 
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apresenta perguntas que convidam os entrevistados a explorar o sentido de se 

fazer música de vanguarda no Brasil dos anos 1960, a função social da música, as 

possíveis articulações entre o erudito, o popular e o folclórico, entre outros 

assuntos que inspiram respostas marcadas pela ironia e o sarcasmo. 

Em linhas gerais, as posições dos compositores em relação a esses temas são 

orientadas por uma perspectiva radicalmente relativista, traduzida pela resposta de 

Willy Corrêa de Oliveira a uma pergunta sobre a possibilidade de se fazer um uso 

criativo da música folclórica. “E=MC
2
”, respondeu o músico, referindo-se à teoria 

da relatividade de Albert Einstein. Esse relativismo emerge sobretudo quando 

Medaglia propõe reflexões sobre a “arte” e as músicas “erudita”, “popular” e 

“folclórica”, categorias que, para Cozzella, são construídas e mobilizadas como 

“símbolos de classe”. Ao ser questionado pelo baixo consumo de música de 

vanguarda, Duprat aciona em sua explanação a lei econômica da oferta e da 

demanda, argumentando que o problema das vanguardas é que seus consumidores 

se restringem a um número ínfimo de pessoas situadas no topo da escala social, 

enquanto a obra de cantores populares como Altemar Dutra é consumida 

massivamente por domésticas, camelôs e pedreiros. Em conformidade com o 

pensamento de Cozzella, Duprat afirma que o “consumo de ‘arte’ é compra de 

status” e que “pertencer a uma classe é ‘morar’ nas coisas que essa classe 

consome, saber discuti-las, possuí-las”. O compositor reconhece, portanto, que, no 

contexto capitalista, a qualidade de uma obra musical é um atributo aferido 

socialmente de acordo com o valor de troca que ela ganha no sistema de 

“comércio de significados”, onde é negociada como “tomates, feijão, televisores, 

sabão em pó, mobília etc.”
89

. Duprat e os demais entrevistados criticam a postura 

de músicos de vanguarda como Xenákis, para os quais pouco importa se sua obra 

será consumida, uma vez que em sua grande maioria esses compositores confiam 

na autonomia absoluta da obra de arte. Eles introduzem, nesse sentido, a figura do 

receptor como agente que participa da elaboração do sentido da obra e a classifica 

segundo convenções sociais. 

Os entrevistados compartilham, portanto, uma perspectiva sociológica de 

orientação marxista informada por autores como Walter Benjamin, citado por 
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 Cozzella et al. (1967, p. 33). 
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Willy Corrêa de Oliveira após defender a “comunicação como divertimento”, em 

uma provável referência ao artigo “A obra de arte na era de sua reprodutibilidade 

técnica” (1935-36), no qual Benjamin discute o potencial revolucionário do 

cinema, chamando a atenção para o fato de que a reprodução acaba com a aura da 

obra de arte ao retirar-lhe o estatuto de objeto único e exclusivo (BENJAMIN, 

1994). Se, por um lado, os entrevistados viam o problema da perda da aura como 

um desdobramento da reprodução em escala industrial ou, em termos marxistas, 

um resultado das transformações operadas na infraestrutura econômica, por outro, 

no entanto, eles reconheciam que esse processo foi acelerado por ações 

individuais de artistas como John Cage, o qual, segundo Gilberto Mendes, seria 

responsável pelo “golpe de morte” na “‘aura’ da obra de arte musical”. Esse 

golpe, como vimos, foi inspirado na crítica efetuada por Marcel Duchamp nos 

anos 1910 ao introduzir no espaço sublime da exposição de arte objetos ordinários 

e mesmo grotescos como um mictório, objeto duplamente impuro por ser 

industrializado e por servir à coleta de urina. Um gesto análogo foi efetuado em 

“Música, não-música, anti-música”, quando os entrevistados são unânimes quanto 

à indicação de Chacrinha como o mais “consequente” representante das correntes 

vanguardistas brasileiras da época. Apresentador de programas de TV 

deliberadamente grotescos e cafonas, Chacrinha era execrado na época pelos 

baluartes da chamada alta cultura.
90

 

Com essas respostas, Duprat, Cozzella, Mendes e Oliveira procuravam 

desconstruir as categorias mobilizadas nas perguntas formuladas pelo 

entrevistador. Como mencionado na própria entrevista, Medaglia havia assinado 

com os entrevistados o manifesto “Música Nova”, identificando-se, desse modo, 

com muitas de suas posturas. É pouco provável, portanto, que ele não soubesse 

que uma questão sobre a “função” da música na atualidade pudesse ser respondida 

por Duprat com a seguinte função matemática: 

 

Nesse sentido, não me parece forçado dizer que essa entrevista se constitui 

como uma encenação pré-programada pelos cinco envolvidos como um 

happening em forma de notícia. Ao mesmo tempo em que ela “explica”, 
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informando o leitor sobre os debates e impasses da música contemporânea da 

época e sobre a produção artística dos entrevistados, também “complica”, quando 

desnaturaliza categorias reificadas como “arte”. Esta, a propósito, teria perdido a 

razão de ser depois da constatação de que, nos termos de Duprat, “tudo é arte e 

nada é arte”.
91

 Um dos pontos altos dessa performance impressa é a despudorada 

promoção da Audimus, com direito à divulgação de endereço e telefone, seguidos 

de uma relação de serviços prestados pela firma. “Produzimos, eu e o Cozzella, 

jingles, spots, trilhas sonoras para filmes publicitários, documentários, longa-

metragem, arranjos musicais, projetos para ‘musicais’ de TV e por aí afora”, 

anuncia Duprat. 

Na entrevista-happening, observa que o compositor profissional é um 

“designer sonoro” que trabalha por encomenda, e não um “artesão que compõe 

uma sinfonia (...) para depois conseguir (...) que algum maestro genial ou solista 

‘execute’ a sua obra”.
92

 Atualmente, o termo “designer sonoro” é utilizado para 

referir-se a profissionais que manipulam sons gravados (sound designer), algo que 

de fato ele e Cozzella faziam na Audimus. No entanto, a palavra corrente na época 

para se referir a esse profissional era “sonoplasta” e é bem possível que Duprat 

tenha utilizado a expressão “designer sonoro” a fim de traçar um paralelo com o 

designer gráfico, alguém que domina e se utiliza das técnicas das artes plásticas 

para criar objetos funcionais. Como o designer gráfico, o designer sonoro criaria, 

nesse sentido, obras que pudessem ser integradas organicamente à vida cotidiana 

dos habitantes da urbe moderna. 

A identidade de designer sonoro, de um antiartesão que atua no sistema de 

produção industrial de música para consumo em massa, adotada por Duprat e 

Cozzella em “Música, não-música, anti-música”, era uma novidade em relação ao 

manifesto “Música Nova” e o texto “Em torno do pronunciamento”. Nesse 

sentido, essa entrevista-happening pode ser lida como um marco da bifurcação 

definitiva iniciada no princípio dos anos 1960, a qual, segundo Wisnik (1983), 

dividiu o Música Nova entre os que se mantiveram fora do circuito mercadológico 

e aqueles que nele imergiram. Vale lembrar que, em 1967, os entrevistados não se 

reconheciam mais como grupo; Duprat afirma na própria entrevista que este 
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deixou de existir em 1964, quando da sua mudança para Brasília, com Régis 

Duprat, Damiano Cozzella e Décio Pignatari. No entanto, a própria entrevista, que 

reunia cinco dos oito signatários do manifesto, era em si uma demonstração de 

que eles se mantinham ligados. Em pouco tempo, os posicionamentos irradiados 

por esses compositores e poetas encontrariam ressonância nas posições assumidas 

no campo da música popular comercializada em disco pelos futuros integrantes do 

tropicalismo musical, agitação que contou com a participação, em diferentes 

intensidades e modos de intervenção pelos musiconovistas Rogério Duprat, Júlio 

Medaglia, Damiano Cozzella e Sandino Hohagen, e pelos concretistas Augusto de 

Campos e Décio Pignatari. 

 

1.3. 
“Tropicaliança”: Música Nova, poesia concreta e tropicalismo 
musical 

Antes mesmo de ter assinado o manifesto “Música Nova”, Rogério Duprat 

vinha produzindo arranjos musicais sob encomenda, atividade que se tornou 

frequente depois da abertura da Audimus. Entre 1965 e a época em que entrou em 

contato com Gilberto Gil e Caetano Veloso, Duprat e seu sócio Damiano Cozzella 

estavam entre os compositores mais requisitados por gravadoras, estações de rádio 

e de TV. Segundo Augusto de Campos, Cozzella era nessa época autor de 

“arranjos clássicos de sucessos do iê-iê-iê nacional”. Em 1966, Duprat prestava 

serviços para a TV Excelsior como codiretor de um programa no qual eram 

executadas obras orquestrais como “Sinfonia da alvorada”, composição de Tom 

Jobim.
93

 Na mesma estação, ele atuou como integrante do júri do II Festival de 

Música Popular Brasileira (GAÚNA, 2002). Duprat e Cozzella compuseram ainda 

nesse ano uma suíte sinfônica inspirada em “Disparada”, canção de Geraldo 

Vandré e Theo de Barros, que acabava de dividir com “A banda”, de Chico 

Buarque, o prêmio de melhor composição do II Festival da Música Popular 

Brasileira da TV Record. Com patrocínio da companhia multinacional Rhodia, a 

peça foi apresentada pela Orquestra Filarmônica de São Paulo no dia 3 de 

dezembro em um concerto televisionado pela TV Excelsior, que contou com a 
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 Em 17 de junho de 1966, o jornal O Estado de S. Paulo noticiava que o canal 9 (TV Excelsior) 

iria transmitir a execução de “Sinfonia da alvorada” em um programa dirigido por Roberto Palmari 

e Rogério Duprat. Essa execução contaria com a colaboração de Damiano Cozzella como 

formador do coral que faria a parte vocal da peça. Cf. Sinfonia... (1966, p. 8). 
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participação de dois corais, do trio vocal Marayá, do grupo Quarteto Novo e do 

próprio Geraldo Vandré, responsável pela declamação de um texto inspirado na 

letra de “Disparada”, canção composta por ele e Théo de Barros.
94

 

Duprat e Cozzella, assim como Júlio Medaglia, circulavam em 1966 e 1967 

pelos estúdios paulistanos de gravação, de rádio e de TV, ambientes cada vez mais 

frequentados por Gilberto Gil e Caetano Veloso. Nessa época, São Paulo era uma 

metrópole dotada do maior mercado consumidor e do mais desenvolvido parque 

produtivo de cultura de massa do país. A cidade era também a capital brasileira da 

arte, com instituições fortes como o Museu de Arte Moderna e o Museu de Arte 

de São Paulo, com as bienais e com a poesia concreta e a música experimental de 

compositores como Gilberto Mendes, afinados com a produção de ponta 

internacional. Se algumas das ideias básicas que iriam futuramente sustentar o 

projeto tropicalista surgiram das experiências vividas pelos baianos em Salvador e 

mesmo antes disso, bem como das interlocuções travadas por Caetano Veloso 

com o designer gráfico Rogério Duarte e com o escritor José Agripino no período 

em que residiu no Rio de Janeiro em 1966-67, foi em São Paulo que esse projeto 

se concretizou, a partir da colaboração direta e indireta de paulistanos como Júlio 

Medaglia, Rogério Duprat, os integrantes dos Mutantes e os poetas concretistas. 

Indagado por mim em entrevista sobre a importância desses encontros na capital 

paulista para a definição dos rumos do tropicalismo, Gilberto Gil acenou 

positivamente respondendo que “o tropicalismo foi isso, foi São Paulo”.
95

 Com 

essa afirmação, entendo que Gil não pretendesse reduzir um fenômeno complexo 

como o tropicalismo musical a algo exclusivamente paulistano, mas enfatizar a 

importância da cidade como palco dos acontecimentos e de figuras como Augusto 

de Campos para a definição das diretrizes do grupo.  

O primeiro contato de Campos com os tropicalistas se deu com Caetano 

Veloso, alguns meses depois do poeta concreto ter publicado críticas positivas às 

                                                

94
 Uma crítica ao concerto foi publicada por Caldeira Filho (1966, p. 9). Poucos dias antes, O 

Estado de S. Paulo publicou uma matéria em que aponta a reação negativa de alguns músicos da 

Orquestra Filarmônica de São Paulo à proposta de tocar uma adaptação sinfônica para uma canção 

popular (“DISPARADA”..., 1966, p. 11).  
95

 Entrevista com Gilberto Gil concedida a Jonas Soares Lana no Rio de Janeiro, 15 de setembro 

de 2010. 
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canções de Caetano e Gil em veículos de imprensa de grande circulação.
96

 

Campos identifica, nessas canções, estruturas formais comparáveis às encontradas 

em obras musicais, poéticas e literárias da chamada alta cultura. Ao fazer essa 

aproximação, ele contribuiu para uma legitimação da produção musical desses 

cancionistas, de modo análogo ao que vinham fazendo alguns musicólogos com o 

jazz desde os anos 1950.
97

 Com isso, o renomado poeta e teórico acabou por 

disponibilizar aos baianos conceitos que eles incorporaram ao projeto que vinham 

esboçando, em um exemplo de como a crítica pode agenciar o artista e interferir 

em seus processos criativos.  

De fato, a influência de Campos fez-se sentir sobre esses cancionistas, 

sobretudo depois que ele passou a encontrar-se periodicamente com Caetano e, 

menos intensamente, com Gil e Torquato Neto. Nesses encontros, o poeta 

apresentou-lhes autores, obras e conceitos como isomorfismo e a homologia entre 

diferentes domínios do fazer artístico como o verbal, o musical e o visual que 

esses cancionistas já vinham praticando pelo menos desde “Domingo no parque” e 

“Alegria, alegria” (AGUILAR, 2005, p. 136-141). Das obras apresentadas por 

Campos, a que interessou esses cancionistas particularmente foi o “Manifesto 

antropófago” de 1928, em que Oswald de Andrade advoga em favor da 

apropriação de elementos culturais estrangeiros e de sua releitura segundo 

parâmetros locais, a partir do uso metafórico da ideia de antropofagia. Segundo 

Caetano Veloso, esse “canibalismo cultural” subsidiou a argumentação dos 

tropicalistas contra a “atitude defensiva” assumida pelos nacionalistas diante do 

fato de que ele e seus companheiros estavam “comendo” os Beatles e Jimi 

Hendrix (VELOSO, 2008, p. 242).
98

 

O agenciamento dos baianos por Augusto de Campos, no entanto, não era 

unidirecional. De fato, mesmo antes de conhecê-los pessoalmente, o poeta já 

vinha se dedicando à reflexão sobre as canções de Gil e Caetano. Segundo 

Gonzalo Aguilar (2005, p. 119-20), Campos encarava a obra desses jovens vindos 
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 Esses artigos estão reunidos no livro Balanço da bossa, publicado por Augusto de Campos em 

1968. Cf. Campos (2005). 
97

 Algumas dessas análises foram reunidas por Robert Walser na antologia sobre o jazz intitulada 

Keeping time (WALSER, 1999). 
98

 Sobre a leitura tropicalista da obra de Oswald de Andrade, bem como sobre as relações desses 

cantores e compositores com os poetas concretos, confira também Naves (2004) e Favaretto 

(2007). 
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de Salvador como uma possibilidade de criação de poesia e música experimental 

no interior dos meios de comunicação de massa, nos quais a produção concretista, 

com sua poética de alto repertório, tinha pouca penetração. Para Campos, os 

tropicalistas levavam adiante o desenvolvimento da canção brasileira 

desencadeado pela bossa nova e interrompido pelos cantores e compositores 

engajados, considerados retrógrados, xenófobos e avessos à experimentação 

formal. Nesse sentido, os tropicalistas podiam ser considerados pelo poeta como 

artistas “de invenção”, sendo, portanto, credenciados para habitar o paideuma 

concretista. 

Em alguns dos artigos publicados em 1967 e 1968, Augusto de Campos 

saúda a participação de compositores do grupo Música Nova como arranjadores, 

apontada como fato decisivo para a retomada do desenvolvimento da canção 

brasileira, especialmente em sua avaliação do primeiro disco solo de Caetano 

Veloso, publicada no jornal O Estado de S. Paulo em março de 1968. Depois de 

questionar a ausência de uma ficha técnica na capa do LP e de qualquer crédito a 

colaboradores nessa produção, como os grupos Musikantiga, Beat Boys, Os 

Mutantes e RC-7 e os arranjadores Medaglia, Cozzella e Hohagen, Campos 

analisa os arranjos das faixas do disco, chamando a atenção para a utilização de 

procedimentos composicionais e experimentações desenvolvidas no âmbito da 

música de concerto por compositores como Stravinsky, Debussy e John Cage. O 

crítico enfatiza o modo singular como os arranjos do disco interagem com o 

conteúdo semântico das palavras cantadas, argumentando que “no tipo de música 

que fazem compositores como Caetano e Gil (...) o acompanhamento é já menos 

‘fundo’, menos ‘acompanhamento’, e muito mais integrado estruturalmente à 

melodia”.
99

 O mesmo tipo de consideração sobre os arranjos retorna na entrevista 

que lhe foi concedida no mês seguinte por Gilberto Gil e Torquato Neto. Antes de 

pedir que Gil falasse de sua colaboração com Duprat na produção de “Domingo 

no parque”,
100

 Campos refere-se a esses arranjadores como “homens de 

vanguarda, familiarizados com as técnicas mais avançadas da arte contemporânea, 

da música serial à eletrônica, da música concreta à aleatória”. A esse respeito, Gil 

responde que Duprat tinha em relação à música erudita uma posição “de 
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insatisfação ante os valores já impostos”, semelhante à posição que ele tinha em 

relação à música popular.
101

 

Augusto de Campos chama a atenção, portanto, para o desempenho 

diferenciado dos arranjadores das canções tropicalistas, responsáveis pela 

reinvenção do próprio conceito de arranjo, até então concebido como o fundo 

musical para uma canção. A integração do arranjo à melodia tropicalista à qual se 

refere o poeta foi alcançada a partir do estabelecimento de um diálogo efetivo 

entre os arranjadores e os cantores e compositores das canções. Mediada por 

Campos e possivelmente pelo concretista Décio Pignatari, amigo e sócio de 

Duprat e Cozzella, essa interlocução foi facilitada por afinidades como o desejo de 

ruptura e de criação de uma arte que traduzisse a realidade contemporânea, o 

apreço pela experimentação formal, a abertura ao diálogo com artistas e 

intelectuais de outras áreas, a atuação no sistema produtivo da mass media e a 

crítica ao nacionalismo exacerbado de setores conservadores e progressistas da 

sociedade brasileira. 

Em artigo de 1968, dedicado à avaliação das contribuições de artistas como 

João Gilberto, Caetano Veloso e Gilberto Gil para a “evolução” da canção 

brasileira, o compositor musiconovista Gilberto Mendes observa que a música 

popular brasileira se encontrava dividida pela “velha luta contra o 

internacionalismo artístico ‘decadente, burguês’” que causara tanta desavença 

entre os compositores eruditos brasileiros nos anos 1950 (MENDES, 2005, p. 

134). Mendes refere-se à resistência imposta a Caetano e Gil pelos artistas ligados 

aos Centros Populares de Cultura (CPCs) da União Nacional dos Estudantes 

(UNE) com base em argumentos semelhantes aos que foram previamente 

empregados por músicos eruditos nacionalistas e zdanovistas em defesa de uma 

composição absolutamente inspirada em fontes musicais folclórico-populares 

brasileiras ditas autênticas. Ainda que as denúncias contra as atrocidades 

cometidas pelo regime stalinista tenham motivado o distanciamento de muitos 

integrantes dos CPCs com relação ao zdanovismo (RIDENTI, 2000), as teses 

defendidas por Zdanov no II Congresso de Praga em 1948 continuavam a ressoar 

no projeto cultural desse órgão da UNE. Elaborado a partir da premissa de que o 
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artista é um sujeito da história que deve atuar no “front cultural”, o projeto 

prescrevia-lhe a tarefa pedagógica de conscientização e mobilização 

revolucionária das massas por meio da produção de obras de arte inspiradas na 

cultura popular e desprovidas de complexidade formal (CONTIER, 1998). 

Essas linhas foram definidas já na fundação dos CPCs no início dos anos 

1960, época em que o rock and roll começava a se popularizar no Brasil. Como 

observei anteriormente, muitos cantores, compositores e ouvintes da MPB 

entendiam que o rock era não apenas um tipo de música inautêntica, por sua 

origem estrangeira, como também um instrumento de dominação imperialista 

norte-americano, um mecanismo imaterial de inculcação ideológica que 

encontrava concretude na guitarra elétrica. Esta, que era um instrumento-símbolo 

do rock, acabou por ser tomada pelos emepebistas como uma alegoria da 

influência supostamente nefasta da cultura norte-americana no Brasil, como notou 

Santuza Naves (2010). 

Em Verdade Tropical, Caetano (2008) observa que um importante estímulo 

para a decisão de incorporar a guitarra elétrica aos arranjos de suas canções foi a 

manifestação realizada nas ruas de São Paulo em julho de 1967 contra a invasão 

da música estrangeira e, mais especificamente, do iê-iê-iê. Conhecido como 

passeata contra a guitarra elétrica, o protesto foi armado por executivos da TV 

Record para promover o novo programa Frente Única, que seria apresentado por 

artistas como Elis Regina, Jair Rodrigues, Edu Lobo e Gilberto Gil, os líderes 

desse protesto. Gil teria comparecido ao protesto por gratidão à Elis Regina, a 

quem devia pelo importante papel de apoiadora de sua carreira. Esta parecia ser de 

fato a mais forte motivação do cancionista, uma vez que poucos meses depois ele 

e Caetano Veloso cantariam acompanhados de guitarristas no III Festival da MPB 

(CALADO, 2008, p. 107-109). O gesto provocou reações enfurecidas dos setores 

mais radicais do público e dos artistas da MPB, revoltados por verem e ouvirem a 

música popular brasileira ser maculada por um instrumento estrangeiro e 

eletrificado. 

À medida que o projeto de ruptura tropicalista foi se delineando, ficou claro 

que a adoção da guitarra, instrumento-símbolo de um dos maiores fenômenos de 

massa no mundo, representava um passo adiante dado pelos integrantes do grupo 
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no sentido de assumir criticamente o fato de que, como qualquer cantor ou 

compositor da MPB, eles pertenciam ao show business. Assim, eles acabavam por 

expor a fragilidade da práxis revolucionária de alguns de seus colegas, cujas 

canções-panfleto, compostas para sublevar as massas contra o capitalismo, 

aumentavam paradoxalmente os lucros das empresas de comunicação brasileira e 

da indústria multinacional do disco. Nesse sentido, Gil e Caetano reeditavam no 

campo da música popular a crítica que foi dirigida por Rogério Duprat em 1963 

aos compositores nacionalistas de esquerda, igualmente avessos a tudo aquilo que 

fosse produzido ou veiculado pelos meios de comunicação de massa.
102

 Como 

para os tropicalistas, o caminho proposto no manifesto “Música Nova” para o 

desenvolvimento da música contemporânea envolvia necessariamente a abertura 

da produção musical erudita à entrada de componentes gerados nos domínios da 

mass media. Em outras palavras, esses músicos com formação erudita convergiam 

com os cantores e compositores tropicalistas, dos quais eles em breve se tornariam 

parceiros, ao pregar uma articulação entre a produção musical e o estilo de vida 

urbano marcado pela presença dos meios de comunicação modernos. 

A combinação heterodoxa de elementos musicais como os sons da guitarra e 

do berimbau na canção “Domingo no parque”
103

 provocou um curto-circuito no 

sistema de classificação dualista utilizado para separar e hierarquizar 

manifestações musicais com categorias como nacional/estrangeiro e 

erudito/popular. Muitas gravações tropicalistas levantam questionamentos sobre a 

validade de dicotomias como alta cultura/baixa cultura e bom gosto/mau gosto, a 

exemplo da gravação de “Coração materno” do disco Tropicália ou Panis et 

circencis.
104

 Nessa versão de Caetano Veloso para a obra de Vicente Celestino, 

considerada pelo público da MPB como uma obra de extremo mau gosto, a 

palavra cantada ganhou um arranjo de cordas composto por Duprat em um estilo 

que remonta a tradição da música romântica europeia do século XIX, a qual era 

cultuada como uma alta expressão do bom gosto pelos habitués das salas de 

concerto brasileiras. A sobreposição de outros elementos vistos como 

incongruentes, como a guitarra e o berimbau, também ocorreu nas apresentações 
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ao vivo dos tropicalistas. Um dos episódios mais emblemáticos foi a apresentação 

de Caetano Veloso na Discoteca do Chacrinha em abril de 1968 (CALADO, 

2008, p. 186). Recheado de atrações identificadas pelo público da MPB como 

espécimes do reino da baixa cultura, esse anárquico programa de TV recebia um 

cancionista intelectualizado da MPB, o qual, no primeiro instante, contrastava 

com o aspecto excessivo e caótico desse espetáculo. 

Anos mais tarde, Caetano reconheceria esse programa como uma 

“experiência dadá de massas” (CALADO, 2008, p. 161), referindo-se às 

performances iconoclásticas dos artistas dadaístas. Essa observação nos remete à 

avaliação semelhante feita em 1967 por Cozzella, Duprat, Gilberto Mendes e 

Willy Corrêa de Oliveira na entrevista concedida à Medaglia, na qual indicam 

Chacrinha como a maior expressão da vanguarda brasileira.
105

 Ao classificar um 

ícone da baixa cultura como vanguardista, atribuição geralmente conferida a 

artistas ligados à alta cultura, os signatários do manifesto “Música Nova” 

provocavam um curto-circuito semelhante no sistema classificatório da época, 

análogo ao que foi realizado na performance de Caetano na Discoteca e em 

gravações tropicalistas de canções como “Coração materno”. 

Se, por um lado, tropicalistas e musiconovistas expressavam simpatia por 

fenômenos de massa como o programa do Chacrinha, por outro buscavam novas 

interlocuções com intelectuais, artistas plásticos, cineastas, escritores e poetas 

como os concretistas. No manifesto “Música Nova” de 1963, seus signatários 

defendem que os compositores eruditos aproveitem as contribuições estéticas do 

cineasta Sergei Eisenstein, de escritores como Ezra Pound e James Joyce e de 

pintores como Paul Klee e Kandinsky. Cerca de três anos depois da publicação 

desse pronunciamento, Caetano Veloso argumentaria em direção semelhante, no 

debate organizado pela Revista Civilização Brasileira, afirmando que a 

modernização da música brasileira ou “a retomada da linha evolutiva” dependia 

do aproveitamento de toda informação disponível e do “trabalho em conjunto, 

inter-relacionando as artes e os ramos intelectuais”.
106
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Impelidos pela vontade de criar interfaces interdisciplinares, tropicalistas e 

musiconovistas compuseram peças musicais marcadas pelo diálogo com obras de 

outras áreas. Em “Organismo” e “Nascemorre”, Rogério Duprat e Gilberto 

Mendes respectivamente exploram homologias entre a música e a mensagem 

verbivocovisual de poemas concretos; em “Lindoneia”, Caetano Veloso constrói 

uma canção baseada na pintura homônima do artista plástico brasileiro Rubens 

Gershman.
107

 Como nas criações de Duprat e de Mendes, o diálogo das canções 

tropicalistas com obras de arte não-musicais ultrapassa o plano do conteúdo. 

Inspirados por filmes, pinturas e instalações, os tropicalistas realizam pesquisas 

formais em algumas de suas gravações que ora exploram possibilidades de 

articulação entre palavras e sons — celebradas por Augusto de Campos como 

tentativas bem-sucedidas de produção de relações isomórficas —, ora rompem 

com a ilusão realista do registro de alta-fidelidade, um padrão fonográfico de 

qualidade definido pela capacidade de uma gravação reproduzir uma dada 

realidade sonora. 

Como veremos no próximo capítulo, a ruptura com o padrão hi-fi, bem 

como com outros padrões vigentes na produção fonográfica de canções, deve 

muito aos arranjadores do Música Nova. Em certa medida, essas rupturas estão 

relacionadas com a adoção da alegoria nas canções tropicalistas, procedimento 

que, segundo Celso Favaretto (2007), ganhou profundidade nas gravações com os 

arranjos de Medaglia, de Cozzella, de Hohagen e, sobretudo de Duprat. Favaretto 

observa que o caráter alegórico das letras tropicalistas se manifesta em arranjos 

constituídos por elementos sonoros díspares e fragmentados, como citações de 

hinos e de estilos musicais variados. Deslocados de seus contextos históricos, 

esses elementos colaboram para formar, juntamente com o texto verbal da palavra 

cantada, uma imagem fraturada e incompleta do Brasil.  

Em livro sobre a presença da alegoria no cinema brasileiro do final dos anos 

1960, Ismail Xavier (2012) dedica um posfácio ao exame do desenvolvimento 

histórico do conceito de alegoria, contribuindo para iluminar a discussão 

introduzida por Favaretto sobre a canção tropicalista. Convergindo com este autor, 

Xavier observa que a incompletude é um caráter fundamental da alegoria. Esse 
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inacabamento, argumenta, sugere ao intérprete da alegoria aquilo que lhe falta, 

convidando o receptor a decifrá-la. Não foi por acaso que a alegoria se tornou tão 

frequente em contextos de repressão e censura como o que foi vivido no Brasil do 

final dos anos 1960, motivando artistas como Rogério Duprat a introduzir em seus 

arranjos aquilo que mais tarde ele classificaria como mensagens “cifradas” e 

“semissubversivas”.
108

 Na obra tropicalista, essa criptografia, é, no entanto, 

apenas uma dimensão do procedimento alegorizante. Como nota Christopher 

Dunn (2001), a adoção da alegoria pelos tropicalistas implicou a ruptura com a 

tendência emepebista de operar com o símbolo, forma de representação adotada 

pelos artistas e escritores românticos na passagem do século XVIII para o XIX 

como alternativa à alegoria (XAVIER, 2012). 

A partir de uma interpretação do pensamento de Walter Benjamin sobre a 

alegoria na tragédia barroca alemã, Ismail Xavier observa que os românticos 

adotaram o símbolo como uma alternativa à alegoria, figura retórica que, segundo 

esses escritores e artistas, teria se desgastado pelo uso, sendo reduzida a um mero 

instrumento para a revelação de verdades a priori ocultadas em narrativas e mitos. 

Contra isso, os românticos adotaram, segundo Benjamin, o símbolo, uma 

manifestação sensível e imediata de uma ideia que não pode ser substituída ou 

traduzida em outros termos que não os dessa manifestação concreta (XAVIER, 

2012). Nesse sentido, o símbolo como definido pelos românticos pressupõe que a 

coisa representada está de tal modo encarnada naquilo que a representa, que o 

significante se confunde orgânica e integralmente com o significado, formando, 

assim, uma unidade indecomponível. O símbolo, nesse sentido, é ele próprio a 

verdade sobre aquilo que simboliza, e não uma manifestação possível de um 

conceito que poderia ter se materializado na forma de outro significante, a 

exemplo do que ocorre com a alegoria. Por esse motivo, o símbolo introduz uma 

ideia de plenitude, a qual, segundo Xavier, estaria, para Benjamin, relacionada 

com uma visão totalizadora do mundo e com uma concepção teleológica e 

redentora de história (XAVIER, 2012). 

De volta à canção brasileira do final dos anos 1960, é notável que o caráter 

redentor e totalizador do símbolo está presente na canção emepebista — também 
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chamada “engajada” ou “de protesto”. Em obras compostas por cancionistas como 

Geraldo Vandré e Edu Lobo, as palavras cantadas propõem uma identificação 

entre o cancionista engajado e as classes oprimidas que ele pretende representar e 

salvar. Há, nesse sentido, uma organicidade na relação entre o sujeito da canção e 

o seu objeto (camponês, operário, favelado etc.), a qual se manifesta no plano 

musical pela síntese resultante da fusão de elementos estilísticos da bossa nova e 

de gêneros mais tradicionais de canção como o baião. 

Seguindo uma tendência forte na arte do século XX, os tropicalistas 

romperam com o símbolo e, por consequência, com a representação totalizadora e 

redentora cultivada pelos emepebistas. No lugar de operar com significantes que 

encarnam imparcialmente um significado uno e coeso, os tropicalistas optam pela 

alegoria, recurso que, segundo Xavier (2012, p. 456),  

(...) traz a marca do inacabado, do trabalho minado por acidentes de percurso, por 

imposições, truncamentos de toda ordem, tudo o que assinala o quanto a obra 

humana se dá no tempo, tudo o que testemunha o quanto o movimento e expressão, 

a ponte entre interior e exterior, o caminho entre a experiência particular e o objeto 

que a cristaliza, têm elementos mediadores, sofrem a incidência da linguagem e das 

convenções. 

Ao apostar na alegoria, os tropicalistas fazem de suas obras versões 

incompletas, inconclusas e abertas das realidades que elas abordam, como nota 

Favaretto em análises de gravações como “Tropicália”
109

 e “Geleia geral”.
110

 

Nestes e em outros registros tropicalistas, observa Favaretto (2007, p. 84), o 

sentido alegórico alcançado deve muito aos arranjos, os quais sobrepõem 

“referências históricas arcaicas e modernas” aos fragmentos melódico-verbais, 

complexificando, assim, a imagem incompleta e contraditória que se projeta nas 

canções. Nas gravações tropicalistas, argumenta o autor, os elementos sonoro-

musicais diversificados e fragmentados são como vozes que acentuam o caráter 

polifônico das canções. Essas vozes, completa Favaretto (2007, p. 85), 

(...) referem-se ao Brasil não como a uma totalidade que, sendo designada, é 

imediatamente significada como um universal, mas vão montando, pelo 

cruzamento das designações parciais, a significação como vulto das justaposições 

sincrônicas.  
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Entre as “designações parciais” presentes nos arranjos tropicalistas, 

destacam-se os ruídos urbanos, os diálogos coloquiais e outros sons raramente 

encontrados em gravações de canções brasileiras até o final dos anos 1960. 

Promovido com a colaboração central dos arranjadores do Música Nova, o 

encontro entre sons considerados musicais e ruídos da vida cotidiana já vinha 

sendo executado em obras eruditas de integrantes do grupo, a exemplo de 

“Cidade, cité, city”, composta por Gilberto Mendes em 1964. Baseada no poema 

homônimo de Augusto de Campos, a peça possui uma instrumentação digna de 

uma obra de John Cage, incluindo desde piano e contrabaixo até um toca-discos e 

aspiradores de pó (VALENTE, 1999). Outras obras musiconovistas remetem aos 

experimentos da musique concrète e da música eletroacústica de Karlheinz 

Stockhausen, compositor que possivelmente influenciou Duprat e Cozzella na 

programação da peça “Klavibm II” para computador em 1963 (GAÚNA, 2002).  

Para os tropicalistas, especialmente Gilberto Gil e os integrantes dos 

Mutantes, a grande referência na exploração de ruídos e sons eletrônicos eram Sgt. 

Pepper’s Lonely Heart Club Band (1967) e Revolver (1966), álbuns dos Beatles 

cujas faixas trazem sonoridades produzidas por meio de técnicas desenvolvidas 

pelos compositores da música concreta e eletroacústica (MOORE, 1997, p. 73-

74). Se esses discos foram recebidos pelos membros do tropicalismo musical 

como uma demonstração da possibilidade de emprego dessas técnicas para a 

inserção de ruídos em gravações de canção popular, isso não significa, no entanto, 

que eles não possuíssem alguma familiaridade com o uso dessas mesmas técnicas 

em obras de música erudita. 

No tempo em que Torquato Neto cursava o científico em Salvador (VAZ, 

2005), e que Capinam, Caetano, Gil e Tom Zé estudavam respectivamente direito, 

filosofia, administração de empresas e música na Universidade da Bahia, vivia-se 

nessa capital um período de intensa atividade cultural, impulsionada pela abertura 

dos cursos de dança, teatro e música nessa instituição pelo reitor Edgar Santos. 

Segundo Caetano Veloso, Santos atraiu para esses cursos professores brasileiros e 

estrangeiros sintonizados com a produção artística contemporânea. Com o início 

das atividades acadêmicas, alguns desses profissionais contribuíram para a criação 

do Museu de Arte Moderna da Bahia, de um teatro e de uma sala de cinema onde 

eram projetados filmes raramente exibidos no circuito comercial (VELOSO, 
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2008). Portanto, Caetano, Gil, Tom Zé, Torquato Neto e Capinam, todos eles 

emigrados de pequenas cidades do interior da Bahia (à exceção de Neto, piauiense 

de Teresina), instalaram-se em Salvador em uma época de florescimento cultural. 

Além de exposições de arte moderna, peças de teatro de diretores como Bertolt 

Brecht e filmes acompanhados de debates, Caetano pôde assistir com Gil em 

algum momento de 1961 ou 1962 a um concerto realizado pelo pianista norte-

americano David Tudor no auditório do prédio da reitoria,
111

 em que executou 

obras de John Cage para piano preparado e aparelhos de rádio (VELOSO, 2008, p. 

56). O evento foi promovido pelos Seminários Livres de Música, o departamento 

fundado por Koellreutter na Universidade da Bahia em 1954 e dirigido por ele até 

1962. Como na Escola Livre de Música, criada em São Paulo dois anos antes por 

esse mesmo compositor, a música contemporânea fazia parte dos programas dos 

concertos organizados pelos Seminários, os quais eram frequentados com certa 

regularidade por Caetano Veloso e Gilberto Gil.
112

 Esse repertório também fazia 

parte do conteúdo curricular do curso, do qual foram alunos Tom Zé (ZÉ, 2009) e, 

poucos anos antes, o paulistano Júlio Medaglia.
113

 

Enquanto os baianos e o piauiense Torquato Neto estudavam em Salvador e 

absorviam uma enxurrada de informações sobre a arte contemporânea mundial, 

Rogério e Régis Duprat, Cozzella, Gilberto Mendes, Willy Corrêa de Oliveira e 

Medaglia visitavam os polos europeus produtores de música serial, concreta e 

eletroacústica. No período em que os futuros tropicalistas assistiam a concertos de 

obras de compositores como John Cage, estes músicos se juntavam em São Paulo 

aos colegas Sandino Hohagen e Alexandre Pascoal e, ainda, aos poetas concretos 

para definir as linhas do manifesto “Música Nova”. Baianos e paulistas 

conheciam, portanto, com diferentes níveis de profundidade, as colaborações de 

Koellreutter para a renovação da música erudita brasileira; dentre eles, Tom Zé, 

Medaglia, Cozzella e Mendes foram seus alunos. Em Salvador, os jovens 

estudantes possivelmente assistiram a aulas e palestras proferidas por colegas dos 

membros do Música Nova. Nesse sentido, é pertinente argumentar que as variadas 
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experimentações artísticas com as quais os baianos e o piauiense tiveram contato 

na capital da Bahia se tornaram importantes referências para a posterior definição 

de suas atitudes com relação à música popular, para a decisão do grupo de 

assumir-se como um movimento estético, e para o direcionamento experimental 

da produção poético-musical desses cancionistas. Finalmente, esse contato os 

muniu de conhecimentos que facilitaram a abertura de diálogos com Rogério 

Duprat e com os demais arranjadores do Música Nova. 

Nas últimas páginas, apresentei algumas semelhanças de trajetória e pontos 

de convergência entre posicionamentos assumidos pelos músicos paulistanos e 

pelos cantores e compositores vindos de Salvador. Os dois grupos foram 

constituídos durante os anos 1960, período em que se vivia no Brasil uma forte 

polarização política, com importantes repercussões no campo cultural. Durante 

toda essa década, marcada pela instabilidade político-institucional e por medidas 

de exceção como o golpe militar de 1964 e os sucessivos atos institucionais que 

cercearam a liberdade dos brasileiros, preponderava entre artistas e escritores do 

país o compromisso com projetos de esquerda e o consenso de que a arte deveria 

servir exclusivamente à transformação social e política. Nesse contexto, os futuros 

tropicalistas e os musiconovistas identificavam-se uns com os outros por 

compartilharem a rejeição ao discurso hegemônico de direita encampado pelo 

Estado ditatorial e ao projeto dos artistas engajados, visto como limitado por 

organizar-se sobre categorias classificatórias estanques, por negar a 

experimentação formal e por prender-se à tematização do folclore, excluindo 

qualquer possibilidade de referência a manifestações culturais de massa. Nesse 

entrelugar, encontravam-se também os poetas concretos, com os quais, segundo 

Augusto de Campos, em artigo de 1969, a turma da Bahia formou uma 

“tropicaliança”.
114

 Nessa liga, havia espaço para os compositores do Música 

Nova, círculo que já havia estabelecido uma interseção com o grupo dos 

concretistas e que, em 1967, formava com os tropicalistas uma tríplice 

“tropicaliança”. 
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Ao contemplar os diálogos estabelecidos por Torquato Neto e pelos baianos 

com esses poetas e músicos paulistanos, procurei demonstrar a importância dos 

concretistas, dos compositores do Música Nova e, particularmente, de Rogério 

Duprat para a constituição do tropicalismo musical. A meu ver, as diversas 

afinidades de Duprat e de seus colegas com os jovens cantores e compositores 

vindos de Salvador facilitaram o estabelecimento de interlocuções que 

reverberaram no modo como os arranjos se articulam às palavras cantadas nas 

gravações tropicalistas, como veremos adiante com mais detalhes. No entanto, se 

enfatizo a importância dessa aliança para a constituição do tropicalismo musical, é 

apenas para de alguma maneira ampliar o entendimento sobre a posição ocupada 

por Rogério Duprat e por seus colegas arranjadores no grupo tropicalista. De outro 

modo, eu estaria ignorando a participação de outros agentes que sopraram as velas 

do barco tropicalista para diferentes distâncias, alterando-lhe de algum modo a 

rota, como os já mencionados Rogério Duarte e José Agripino, Guilherme Araújo 

(empresário do grupo), Manoel Barenbein (produtor da gravadora Philips), entre 

muitos outros colaboradores célebres e anônimos que, mesmo fazendo ventar em 

sentido diametralmente oposto (como os que se opunham à adesão de jovens 

brasileiros ao rock norte-americano), acabaram por participar da definição do 

itinerário histórico do tropicalismo musical. 

Entre esses colaboradores, destacam-se Os Mutantes, cuja perícia musical 

foi fundamental para a concretização do plano tropicalista de combinar elementos 

do rock com a música brasileira. Entre todos os componentes do grupo 

tropicalista, foi com a banda que Duprat estabeleceu a mais intensa parceria. Com 

Rita Lee, Arnaldo Baptista e Sérgio Dias, trabalhou na produção dos três discos 

lançados pelos Mutantes entre 1968 e 1970, e ainda no LP Tropicália e no álbum 

de Gilberto Gil de 1968, excursionando com eles pela Europa no início de 1969 

(CALADO, 2008). O resultado dessa associação são gravações como “Dois mil e 

um”
115

 e “Dom Quixote”,
116

 que desconstroem o realismo da alta-fidelidade e 

cruzam referências musicais nacionais e estrangeiras, populares e eruditas, sons 

acústicos e eletrônicos, concretizando, assim, algumas das aspirações tropicalistas. 
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Enquanto Caetano, Gil, Tom Zé, Torquato Neto e Capinam, egressos da 

Universidade da Bahia, traziam para a conversa com os arranjadores do Música 

Nova informações sobre as vanguardas do início do século XX e sobre as rupturas 

experimentadas na música, no cinema e nas artes plásticas desde o pós-Segunda 

Guerra, os estudantes colegiais dos Mutantes possivelmente falavam com Duprat 

a respeito da música dos Beatles e das trilhas sonoras de filmes de ficção 

científica, seriados de comédia e desenhos animados norte-americanos a que 

assistiam no cinema e na TV. Nem por isso os resultados musicais das 

interlocuções de Duprat com Lee, Baptista e Dias foram menos inovadores do que 

aqueles promovidos pelo grupo vindo de Salvador. Nesse sentido, a experiência 

singular dos Mutantes indica que o fenômeno musical tropicalista ia muito além 

do pacto entre “baianos”, musiconovistas e concretistas. Se essa coligação 

triangular imprimiu suas marcas no tropicalismo musical, ela não foi um 

determinante exclusivo de sua história. 

Ao longo deste capítulo, referi-me a Duprat, Cozzella, Medaglia e Hohagen 

como membros do Música Nova e não como parte do tropicalismo musical, salvo 

raras exceções. Adotei essa estratégia por julgar que ela me facilitaria a 

comparação entre as experiências e projetos de ambos os grupos, bem como a 

investigação da inserção de Rogério Duprat e dos demais arranjadores 

musiconovistas no círculo musical tropicalista. Isso não significa, no entanto, que 

eu não os reconheça como parte desse círculo, ainda que a condição de músicos 

eruditos dotados de um passado comum criasse a percepção da existência de um 

grupo dentro de outro. 

Na medida em que Duprat é uma singularidade cujas configurações se 

reajustam conforme as interações que estabelece com outras singularidades 

(LAZZARATO, 2006), é possível que ele se reconhecesse e fosse reconhecido 

como tropicalista, como musiconovista ou mesmo como ambos, conforme as 

circunstâncias e os diferentes agenciamentos recíprocos por ele estabelecidos ao 

longo do tempo na rede aberta, fluida e dinâmica do círculo colaborativo musical 

tropicalista. A singularidade Rogério Duprat ainda podia ser, ou melhor, “estar” 

violoncelista, compositor de música eletroacústica ou de trilhas sonoras, filósofo e 

assim por diante, dependendo dos interlocutores com os quais estivesse 

interagindo e das demandas que lhe fossem apresentadas para a realização de cada 
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um dos projetos musicais e fonográficos. A essas diferentes identificações, 

articulavam-se diversas responsabilidades profissionais assumidas pelo músico 

durante os processos de produção, deixando marcas inegáveis em seus arranjos. 

No próximo capítulo, darei início a uma investigação sobre as 

especificidades dos arranjos de Duprat e de sua atuação no círculo tropicalista. 

Antes, de discutir as particularidades, porém, é necessário desenvolver uma 

reflexão sobre o trabalho do arranjador e o conceito de arranjo de canção.  
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