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RESUMO: 

 

Este trabalho é resultado de uma pesquisa que se propôs a elencar e analisar as 

críticas realizadas na mídia impressa (nomeadamente os veículos Folha de São 

Paulo, O estado de São Paulo, Jornal do Brasil, revista Veja, revista IstoÉ e 

revista SomTrês) aos discos do grupo musical Rumo, atuante de 1974 a 1992, 

principalmente na cidade de São Paulo. O grupo teve carreira completamente 

independente das grandes gravadoras mas obteve diversas críticas em todos 

estes jornais e revistas – e, acreditamos, tinha em mente o conceito de linha 

evolutiva da MPB, desenvolvido por Caetano Veloso e Augusto de Campos e 

não só, no momento em que criou seu conceito de música. Nossa leitura tem a 

intenção de determinar se os jornalistas que emitiram opiniões sobre a música 

do Rumo percebiam a presença desse conceito, além de analisar a visão 

jornalística a respeito dessa independência de recursos do Rumo e determinar 

se a opinião especializada teve alguma influência no fato de que a banda jamais 

conseguiu chegar à etapa mainstream de trabalho. 

 

Palavras-chave: Grupo Rumo, Linha evolutiva da MPB, jornalismo musical.
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INTRODUÇÃO  

 

Esta monografia trata de música e jornalismo: a música é central em seu 

objeto e o jornalismo musical é a origem de suas fontes. Para alguns, isso seria 

confundir dever com diversão, mas essas seriam, sem dúvida, pessoas que 

nunca fizeram um trabalho acadêmico. Por nossa experiência, fica claro que a 

seleção de um tema de entretenimento não facilita nem transforma o trabalho 

em ócio – podendo inclusive fazer com que o estudioso que estabeleceu a 

proposta, por mais agradável que lhe seja o tema, nunca mais queira ouvir a 

música de que tratou.  

 De todo modo, especificamente, o que vamos tratar nesta monografia é a 

recepção crítica realizada em diversos veículos da mídia escrita de vasto 

alcance, dirigida a um grupo de música chamado Rumo, integrante de um 

conjunto de artistas que, durante a década de 1980, em São Paulo, desenvolveu 

meios independentes de produção e divulgação de seu trabalho – em várias 

áreas, não apenas na música.  

 Para que este trabalho pudesse desenvolver-se de modo completo, 

combinando metodologia e fontes, analisamos a possível relação entre o Rumo 

e o conceito de linha evolutiva da MPB que, apesar de ser uma expressão 

primeiramente forjada por Caetano Veloso num conjunto de entrevistas cedidas 

à Revista Civilização Brasileira1, foi visitada pelo tradutor e poeta concretista 

Augusto de Campos, mais especificamente em um volume organizado por ele, 

chamado O balanço da bossa e outras bossas, no qual há a tentativa de tornar 

reconhecida uma suposta característica inovadora da música brasileira e a 

necessidade de manter a qualidade e a novidade tanto no que diz respeito às 

melodias quanto às letras2.   

 É particularmente interessante que este posicionamento esteja situado na 

segunda metade dos anos 1960, quando houve um grande embate entre a 

canção engajada, a jovem guarda e o início da Tropicália, vários estilos que têm, 

                                                 

1 VELOSO, Caetano. Entrevista cedida à Revista de Civilização Brasileira, nº 7, 1966. Apud 
CAMPOS, Augusto de. O balanço da bossa. São Paulo: Editora Perspectiva, 1978, p. 143.  
2 CAMPOS, Augusto de. Op. Cit, pp. 51-57. 



de certa forma, herança e diálogo com a novidade representada pela bossa 

nova no final dos anos 1950.  

 As idéias de Campos podem ser relacionadas com a própria defesa da 

sua poesia, que, ao ser apresentada em meados da década de 1950, recebeu 

críticas semelhantes àquelas feitas à bossa nova, de que seria uma produção 

direcionada a um público de elite – quando seus criadores não tinham essa 

intenção. É uma posição oposta às propostas artísticas da esquerda, que 

defendia obras – seja de música, cinema ou teatro – que prezassem mais a 

mensagem política do que a orientação estética. Caetano Veloso, que também 

desenvolveria mais profundamente a evolução da MPB, era, naquele momento, 

um representante expoente, ao lado de Gilberto Gil, de um novo modo de fazer 

música, que introduz não só um tipo diferente de crítica social, com 

características muito mais relacionáveis ao nonsense, mas também novos 

instrumentos e melodias. 

 Por outro lado, temos o contexto que será aprofundado neste trabalho, 

que é o da chamada vanguarda paulista do fim dos anos 1970 e anos 1980, 

composta por grupos e artistas participantes da fase inicial da experiência de 

produção do disco independente brasileiro. Ser independente, nessa situação, 

significava não ter sido alvo do interesse de nenhuma grande gravadora e, 

portanto, ter dificuldades de bancar gravações, distribuição e publicidade3. Dois 

selos paulistas (e paulistanos) de grande influência são: Som da Gente, com 

maior foco em música instrumental, que gravou o grupo Pau Brasil, o Grupo 

Medusa, D'Alma e, inicialmente, Hermeto Pascoal; e Lira Paulistana, através do 

qual se lançaram o Grupo Rumo, Premê, Língua de Trapo, Itamar Assumpção e 

Arrigo Barnabé, para citar nomes mais conhecidos e que serão mais 

frequentemente citados ao longo deste trabalho. 

 Grande parte desses artistas passa toda sua carreira na linha 

independente, apesar de a indústria do disco estar em pleno crescimento no 

Brasil e também de serem bandas com um grupo fiel de ouvintes. A MPB tinha 

se modificado bastante, sua face de protesto já tinha perdido potência com o 

início do processo de abertura da ditadura militar, mas nomes consagrados nos 

                                                 

3 VAZ, Gil Nuno. História da música independente. São Paulo: Editora Brasiliense, 1988, pp. 7-
16   



anos 1960 se mantinham firmes na indústria, sem contar a existência de artistas 

brasileiros da música conhecida como “brega”, e de artistas internacionais da 

disco e do pop4. 

 Nossas fontes são as opiniões publicadas em três jornais (a Folha de São 

Paulo, O estado de São Paulo e o Jornal do Brasil) e em três revistas (Veja, 

Istoé e SomTrês), de autores variados e veículos de visões políticas diversas. 

Justificamos o uso de críticas de jornal como fontes em três aspectos: primeiro, 

são textos atingidos por um público amplo. Segundo, são, além de textos que 

exploram um álbum em uma análise crítica, um lugar de promoção, por sua 

visibilidade e, por mais que autores possam expressar impressões negativas 

sobre um determinado grupo, isso também chama a atenção do público. 

Terceiro, são reações do período em que a produção independente dispensava 

muitas apresentações especialmente no eixo Rio-São Paulo, de onde nossas 

fontes provém – apesar de não ter sido mantida apenas nessas duas cidades.  

Nosso ponto de vista, que foi confirmado pelas fontes, é o de que as 

críticas não foram definitivas, mesmo se fossem positivas, para que a trajetória 

do Rumo não se voltasse à produção mainstream. Algo de grande importância 

para nosso trabalho é, também, se a relação que estabelecemos aqui entre o 

grupo e a noção de linha evolutiva da MPB, o que acreditamos também ter sido 

visível em nossas fontes.  

Este trabalho foi desenvolvido em três capítulos; o primeiro, tratando de 

contexto e apresentando bibliografia básica para a compreensão do tema; o 

segundo, desenvolvendo mais profundamente o significado de linha evolutiva da 

MPB e o pensamento independente; o terceiro, analisando as fontes de forma 

mais profunda. 

Fica aqui um trabalho que, esperamos, contribui para a historiografia 

relacionada não apenas à MPB como também para debates sobre a Vanguarda 

Paulista, um tema sobre o qual ainda dispomos de bibliografia escassa – 

principalmente se verificarmos o âmbito de trabalhos exclusivamente sobre o 

grupo Rumo. 

                                                 

4 Para mais detalhes sobre a indústria do disco brasileiro em meados da década de 1970 e 
década de 1980, e a sua relações com os independentes ver OLIVEIRA, Laerte Fernandes de. 
Em um porão em São Paulo: o Lira Paulistana e a produção alternativa. São Paulo: 
Annablume/FAPESP, 2002, pp. 39-45. 



 

1. O CONTEXTO INDEPENDENTE  

 

1.1 INDÚSTRIA FONOGRÁFICA NO BRASIL E A INDEPENDÊNCIA 

 

Esta monografia trata da produção de música brasileira independente 

desde meados da década de 70 até o começo da década de 90 do século XX 

com a intenção de estabelecer uma conexão entre o grupo de artistas do meio 

da Vanguarda Paulista e a concepção de linha evolutiva da MPB, explorada por 

Augusto de Campos. Para isso, usaremos como fontes a recepção crítica 

encontrada tanto em jornais de grande circulação, como a Folha de São Paulo, 

O Estado de São Paulo e Jornal do Brasil, quanto em revistas específicas do 

meio musical, como a SomTrês aos discos lançados pelo Grupo Rumo (1974-

1991), exemplar da produção independente daquele momento. 

Apesar do contexto de que tratamos ter dado origem a diversos grupos 

musicais e mesmo artistas solo relevantes, optamos pelo Rumo pois é um grupo 

em que a produção se deu de maneira uniforme, de modo que em pouco mais 

de uma década de gravações, podemos contar com a recepção crítica de seis 

álbuns, e também pelo fato de que estes discos chegaram a vender mais de 10 

mil cópias cada, o que é um número considerável no âmbito da música 

independente.  

A escolha da música popular brasileira como objeto de estudo tem sido 

bastante frequente no âmbito acadêmico, muitas vezes com o objetivo de traçar 

um histórico mais preciso da cena musical desde o final do século XIX e início 

do século XX, através do aparecimento do samba e de outros ritmos nacionais 

chamados tradicionais, que se diversificaram ao ponto de atualmente 

constituírem a base de um grande número de gêneros musicais brasileiros – que 

inclui o repertório de alguns dos grandes cancionistas e intérpretes do início da 

música gravada neste país5. Este trabalho é consideravelmente mais específico 

e não tem intenções de desenvolver ideias sobre a gênese da música brasileira, 

                                                 

5 Um exemplo desse tipo de trabalho é NAPOLITANO, Marcos. A síncope das ideias – A questão 
da tradição na música popular brasileira. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2007. 



mas se utilizará de termos e conceitos que fizeram parte da crítica e do 

pensamento musical. 

Antes de iniciarmos a manipulação das fontes, acreditamos ser 

imprescindível para a compreensão do leitor uma apresentação das linhas de 

força que orientaram e orientam o pensamento independente, bem como dos 

contextos de produção e artístico em que o grupo Rumo (e os demais 

integrantes do que se convencionou chamar vanguarda paulista) floresceu e 

desenvolveu-se. 

 A indústria da música no Brasil estabeleceu-se aos poucos, com a 

popularização dos discos e das rádios, desde o início do século XX, e a 

gravação independente nunca foi exatamente uma novidade – mesmo sendo 

reinventada ocasionalmente – considerando-se que as primeiras gravadoras 

brasileiras foram de fato iniciativas locais e viabilizaram a reprodução em rádio 

de artistas locais, principalmente do Rio de Janeiro, onde esta indústria se 

iniciou6.  

 Com a gradativa profissionalização do meio, e a introdução de empresas 

internacionais – como a Victor – durante os anos 1930 e 1940, as seleções de 

artistas foram também se desenvolvendo. Passando pela era do rádio, a bossa 

nova e tanto pela canção engajada quando pela jovem guarda, notamos que 

grande parte das figuras de sucesso era contratada por alguma gravadora de 

porte considerável, sem deixarem de existir oposições, ao menos iniciais – 

podem-se citar os casos do início da canção engajada ou mesmo da gravadora 

Elenco de bossa nova – em que as necessidades das gravadoras não coincidem 

necessariamente com as demandas dos artistas.  

 Atualmente, há dois caminhos a serem considerados quando se trata de 

música independente: há um aumento na produção independente na medida em 

que qualquer pessoa que tenha acesso a algum instrumento (seja voz, guitarra, 

teclado ou acessório computacional de alguma natureza) e a um computador – o 

que não é um grupo tão significativo quanto se possa imaginar – pode gravar 

uma música e torná-la pública. Isto não quer dizer que haja grande número de 

desconhecidos sendo contratados por gravadoras através desse tipo de 

                                                 

6 NAPOLITANO, Marcos. Cultura brasileira: utopia e massificação (1950-1980). São Paulo: 
Editora Contexto, 2008. 



divulgação. Na mesma medida, vários músicos com carreiras consideráveis e 

produção conhecida – se não do grande público, de um público-alvo fiel que 

consome um determinado tipo de música, seja MPB, eletrônica ou rock – voltam-

se a um selo independente, demonstrando um desejo de diferença, de marcar 

distinção, colocar-se, desde o princípio, como menos preocupado com imagem e 

com as formas de promoção de músicas em rádio e outras formas de mídia, 

conhecidas como “jabá”, e mais com conteúdo, estética ou ainda questões de 

mercado específicas que as gravadoras grandes não consideram. 

 Podemos demonstrar que o pensamento independente (do qual falaremos 

mais extensivamente em momentos posteriores) é comum a diferentes estilos 

tomando dois casos: o da gravadora Biscoito Fino e o do selo independente da 

Banda Calypso. A Biscoito Fino é um prestigiado selo independente, figurando 

trabalhos recentes de Chico Buarque, Maria Bethânia, Alceu Valença, entre 

outros (ou seja, nomes de peso no âmbito clássico da MPB, além de novas 

apostas, também consideráveis, da nova guarda), foi criado com de fato com a 

intenção de se opor às exigências limitantes do mercado no que se refere a mão 

de obra, qualidade de gravação, liberdades artísticas.  

A Banda Calypso, fenômeno de vendas no gênero calipso, popularíssima 

não só no Brasil como na Europa e na África lusófona, que saiu da vida 

independente há pouco, criou o seu selo por preocupações de distribuição e 

acessibilidade para os fãs, de modo que todos os seus cds custavam dez reais e 

podiam ser encontrados em uma grande cadeia de lojas, além de poderem 

lançar novos trabalhos em seu próprio ritmo e com o sentido empreendedor de 

autogestão.  

 As duas experiências mostram dois aspectos diferentes da perspectiva 

independente, mas de modo algum são irreconciliáveis. A insatisfação com 

interferência externa se apresenta de diversos modos, e não devemos ser 

paternalistas e simplesmente afirmar que a música de bom gosto – seja ela qual 

for – escolhe a via independente por ter mais senso crítico.  

 Nosso período de estudo vai de finais da década de 1970 até o começo 

da década de 1990 – que foi o tempo de atuação do Rumo – e a hipótese que 

queremos desenvolver é a de que as experiências independentes daquele 



momento foram cruciais para a formação do ponto de vista do qual parte hoje a 

produção independente de MPB.7  

 A indústria brasileira do disco estava, de meados a fins da década de 

1970, em uma encruzilhada, tanto em termos das vendas quanto esteticamente. 

As vendas de discos subiam, o que fez com que a preocupação das gravadoras 

de lançar sucessos se mantivesse, mas preferencialmente dentro de 

investimentos seguros, enquanto sucessos que haviam encantado os ouvintes 

do passado em outro momento eram classificados como música pouco original e 

insatisfatória pela crítica e por parte do público. Em nossa pesquisa 

encontramos referências numerosas quanto ao tédio crítico apresentado por 

grandes nomes de diversos gêneros, como Rita Lee, Fagner e Gilberto Gil. 

 A dificuldade para novos nomes gravarem era considerável e 

experiências já haviam sido realizadas desde o começo dos anos 1970 para 

uma nova independência, como é o caso da Discos Marcus Pereira, no Rio de 

Janeiro, selo que fez a primeira gravação de Cartola8. O que aconteceu no fim 

dessa década foi o grande número de músicos – desconhecidos, a princípio – de 

fato se reunindo, dividindo custos cooperativamente e gravando material, 

apresentando-se onde era possível e divulgando performances com 

dificuldades. E, apesar de haver núcleos independentes férteis em outros 

lugares do país, nos focalizaremos em São Paulo, onde grande parte do 

conjunto de músicos que criava independentemente ficou conhecida, querendo 

ou não, como vanguarda paulista. Este conceito foi formulado pela imprensa – e, 

portanto, de fora para dentro – agrupando experiências muito diversas. Assim, 

tendo em vista essa nomeação de primeira hora, utilizaremos este termo por 

questões de identificação e de praticidade.9 

 Estes músicos solo e bandas, apesar de serem provenientes de 

formações e classes sociais diferentes, tinham em comum a presença em meios 

estudantis e interesse pela sobreposição de tradição e inovação, que se 

manifestava de vários modos; inserção de elementos da música clássica 

                                                 

7 DIAS, Márcia T. Os donos da voz. São Paulo: Boitempo, 2000. 
8 Há o icônico álbum Feito em casa , de Antônio Adolfo, lançado em 1977. 
9 Para mais sobre a problematização da expressão, vide FENERICK, José Adriano. Façanhas às 
próprias custas: a produção musical da vanguarda paulista (1979-2000). São Paulo: 
FAPESP/Annablume, 2007. 



atonal10 na música popular brasileira, busca de diferentes formas de canto, como 

o canto falado, uso frequente de humor junto à instrumentação perfeccionista, 

novas formas de interação entre ritmos e sons brasileiros e tendências 

internacionais, e de outros modos mais particulares em cada artista. Rumo, 

Premê, Língua de Trapo, Itamar Assumpção e Arrigo Barnabé, Pau Brasil, o 

Grupo Medusa, o grupo D'Alma são apenas alguns nomes independentes 

reconhecidos. Dados a suas experimentações, estes e vários outros começaram 

fazendo sucesso nas próprias faculdades – muitos estudavam ou estavam 

envolvidos socialmente na USP, onde as apresentações iniciais aconteceram 

com frequência.  

  

1.2 BREVE HISTÓRIA DO LIRA PAULISTANA  

 

Graças à necessidade que muitos artistas sentiam de ter um espaço de 

apresentações que não custasse muito e pudesse abrigar um eventual público, 

em 1979 foi fundado o Teatro Lira Paulistana, o que proporcionou a 

consolidação da sociabilidade, já que pessoas com interesses comuns 

passaram a se reunir, mesmo que de forma não exclusiva  mais frequentemente 

em um espaço que as identificava. Tal espaço não foi somente utilizado para 

apresentações, pois logo se diferenciou como editora e gravadora cooperativa e, 

deste modo, marcou a produção independente paulistana. Foi uma iniciativa de 

Wilson Souto Jr., conhecido como Gordo, percussionista que tinha alguma 

experiência com a produção musical, havendo trabalhado em gravadora 

(Continental), que, ao lado de Waldir Galeano, seu sócio por apenas seis meses, 

integrou do público dessa nova vanguarda paulista e fundou o teatro na Rua 

Teodoro Sampaio, altura da Praça Benedito Calixto, em Pinheiros, região onde 

integrantes dos grupos de artistas e do público viviam e transitavam. Sua 

motivação foi viabilizar, através de um lugar barato, um ambiente para onde 

fazer convergir a produção artística que tinha locais de performance limitados. O 

                                                 

10 Segundo o dicionário musical da Universidade Virginia Tech, a atonalidade se trata de “música 
sem tonalidade, ou música que não é construída em torno de um tom ou escala central. 
Expressão usada inicialmente para descrever certas composições de Arthur Shoenberg, Anton 
von Webern e Alban Berg.O termo cunhado por Shoenberg era pantonal”. Dicionário disponível 
no site http://www.music.vt.edu/musicdictionary/, acessado pela última vez em 15/03/2013. 



teatro era pequeno, mas requisitado desde seu princípio, sobretudo pelos 

artistas citados ao longo deste texto.  

 A primeira gravação do Lira Paulistana como selo veio em consequência 

de prêmio oferecido para o artista ou banda que se destacasse no Festival de 

Música da Feira de Artes da Vila Madalena, do qual Gordo foi jurado. Os 

vencedores foram Itamar Assumpção e Banda Isca de Polícia, com a canção 

Nego Dito, que foi gravada como prêmio em LP lançado pela Continental, o 

Festival da Vila.   

 A partir deste contato, Itamar Assumpção passou a se apresentar com 

frequência no Lira Paulistana e seu sucesso de público, somado às boas 

notícias sobre o mercado independente de discos, levou Gordo e seu novo 

sócio, Chico Pardal, a considerarem a criação de uma pequena gravadora. 

Depois de formada a Lira Paulistana Gravadora e Editora, que também lançaria 

jornais culturais, foi gravado o disco Beleléu, do próprio Itamar Assumpção, 

lançado em fins de 1980. Este LP não foi só o primeiro do selo, mas também um 

marco estético, bem como da necessidade que os interessados em gravar 

sentiam e igualmente da aceitação do público – mesmo que, de início, este 

público tenha sido restrito.  

 A partir deste momento, Premê, Língua de Trapo, Rumo e muitos outros 

também tinham a intenção de veicular seus trabalhos num meio que não fosse o 

convencional, de grandes gravadoras e seleções nas quais o produto que 

ofereciam era aparentemente aceito como de qualidade, mas difícil de vender. 

Através do interesse dessas bandas que iniciou-se um processo em que os 

cachês em shows e autopatrocínio – pois o selo recém-estabelecido não podia 

financiar as produções – eram a renda que se utilizava para gravar. Neste 

sistema, o selo ficava com uma parte das vendas e os originais pertenciam 

integralmente aos autores e intérpretes.  

Apesar de o Rumo não ter feito suas primeiras gravações com o selo, e 

sim de modo completamente independente, este acordo serviu para estabelecer 

um contato que foi proveitoso, além de sedimentar a imagem do Lira como o 



lugar por excelência da vanguarda paulista11, onde independentes viam seus 

pares e eram vistos por um público crescente. 

 O Lira fez, em 1983, um contrato com a gravadora Continental, conhecida 

por seu envolvimento nos gêneros regionais e com o brega, e estabelecendo-se 

o acordo da seguinte forma:  

 

Os pontos fundamentais da nova relação eram a liberdade total do artista (da 
escolha do repertório à arte da capa), a divisão dos lucros (na época as 
gravadoras pagavam de 5 a 7% da comissão por unidade vendida, e os artistas 
do acordo Lira-Continental, após o ressarcimento do investimento, recebiam 
50%), a posse do fonograma pelos artistas (as fitas de gravação ficavam em 
sua propriedade e isto lhes permitia o controle dos direitos autorais após o 
contrato), e o acerto, que passou a ser feito por trabalho e não por tempo de 
duração (isto permitia a não vinculação do artista à gravadora). A Continental 
garantia também toda a infra-estrutura industrial e a comercialização das 
produções. 12 

 

Sob a vigência deste acordo, foi realizado o relançamento dos discos 

Rumo e Rumo aos Antigos, o lançamento de Diletantismo e de mais dois 

compactos – considerando-se apenas o grupo Rumo. No total, foram lançados, 

em pouco menos de um ano, 22 títulos. A partir de 1984, no entanto, Gordo, o 

fundador do Lira, foi contratado pela Continental como produtor e abandonou 

seu projeto anterior, o que deu início à desvalorização do selo e levou a seu 

desaparecimento, seguido da desativação do teatro, que ainda sobreviveu para 

servir de palco a novas bandas de rock, como os Titãs e os Ratos de Porão.  

 A partir deste momento este conjunto de músicos novamente se espalha. 

Premê consegue acordo com a EMI, Itamar já tinha prosseguido em seu 

caminho antes, completamente independente, Arrigo Barnabé já havia lançado 

seu segundo disco e lutava para se manter na Ariola, enquanto o Rumo se 

aventurou pela segunda vez em uma produção cem por cento às próprias 

custas.  

 Ao longo da década de 1980, a produção independente da vanguarda 

paulista ainda acontece com maior frequência e, tirando exceções, permanece 

na independência, mas tem sua projeção enfraquecida pelas novas bandas de 

                                                 

11 Arrigo Barnabé, por exemplo, em momento algum se apresentou no Lira, mas tem sua 
imagem ligada e este lugar, como menciona Suzana Sales em depoimento a Laerte Fernandes 
de Oliveira.  
12 OLIVEIRA, Laerte Fernandes de. Em um porão em São Paulo: o Lira Paulistana e a produção 
alternativa. São Paulo: Annablume/FAPESP, 2002. 



rock que se formam no período e têm grande aceitação das gravadoras e do 

público. Durante e depois da década de 1990 os lançamentos destes artistas 

não deixaram de acontecer – mesmo que em formações diferentes – e as 

referências a eles no âmbito da crítica especializada permaneceram respeitosas, 

sem que contudo chegassem ao nível de difusão propiciado pelas gravadoras 

mainstream. 

 

1.3 BREVE HISTÓRIA DO RUMO 

   

 O caso do grupo Rumo é o que mais nos interessa e sobre o qual 

falaremos de maneira destacada neste momento. Seus integrantes iniciais, de 

1974 a 1978, quando ainda eram o Rumo de Música Popular, eram os irmãos 

Paulo e Luiz Tatit, Hélio Ziskind, Zecarlos Ribeiro, Pedro Mourão, Gal Óppido, 

Geraldo Leite e Akira Ueno. Vários deles se conheceram no Colégio Equipe, e 

entraram em contato com outros através da faculdade, nomeadamente, a Escola 

de Comunicações e Artes, e a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, da USP – 

importante lembrar também que estes mesmos ambientes acadêmicos os 

fizeram entrar em contato com integrantes de outros grupos e outros artistas 

solo com quem trabalhariam e conviveriam bastante ao longo de sua existência. 

Na altura do lançamento simultâneo dos dois primeiros discos (Rumo e 

Rumo aos antigos, de 1981, álbuns que são complementares mas distintos, e 

por isso não foram lançados sob um único título), a banda já tinha se fixado a 

sua formação mais longeva, com a entrada de Ná Ozzetti e Ciça Tuccori. 

Lembramos que este lançamento foi totalmente independente. Seu terceiro 

disco, Diletantismo, de 1983, foi lançado sob o contrato com a Lira/Continental. 

Com o fim do Lira, a produção do quarto álbum – último com a participação de 

Tuccori – foi completamente independente, e, em 1985, Caprichoso foi lançado. 

Em 1988, aconteceu a gravação de um disco voltado ao público infantil, o Quero 

Passear, em que foi lançada a música Noite no castelo, ganhadora de diversos 

prêmios em sua categoria. O disco final do grupo em sua primeira jornada, 

extensa, foi Rumo ao vivo, de 1992, uma obra que consiste basicamente de 

originais, e não uma compilação de antigos sucessos, como costumam ser 

álbuns ao vivo. Houve um retorno da banda, recentemente, com o lançamento 



de Sopa de concha, em 2011, resultado de um movimento de reunião feito por 

Geraldo Leite. 

  O conceito por trás da banda, assim como sua primeira formação e suas 

composições, vem de meados dos anos 1970, quando alguns alunos 

universitários uniram-se através do interesse em compositores populares 

brasileiros dos anos 1930 e na sonoridade existente na relação entre canto e 

fala. As reflexões do grupo apontam para o fato de que o intérprete marca a 

construção melódica de suas canções com pontos de entonação que se 

aproximam da fala, estabelecendo uma relação com o ouvinte, mas, 

simultaneamente, colocando-se em outro nível, através do uso da melodia. Mais 

elaborações sobre este pensamento, como a interessante ideia de dicção 

particular do cancionista, podem ser encontradas na obra de Luiz Tatit, um dos 

membros da banda que é, atualmente, professor de lingüística na USP.  

 

O cancionista mais parece um malabarista. Tem um controle de atividade que 
permite equilibrar a melodia no texto e o texto na melodia, distraidamente como 
se para isso não dependesse qualquer esforço. Só habilidade, manha e 
improviso. Apenas malabarismo. Cantar é uma gestualidade oral, ao mesmo 
tempo contínua, articulada, tensa e natural, que exige um permanente 
equilíbrio entre os elementos melódicos, linguísticos, os parâmetros musicais e 
a entoação coloquial. O cancionista é um gesticulador sinuoso com uma perícia 
intuitiva muitas vezes metaforizada com a figura do malandro do apaixonado, 
do gozador, do oportunista, do lírico, mas sempre um gesticulador que 
manobra sua oralidade, e cativa, melodicamente, a confiança do ouvinte. No 
mundo dos cancionistas não importa tanto o que é dito mas a maneira de dizer, 
e a maneira é essencialmente melódica. Sobre essa base, o que é dito torna-
se, muitas vezes, grandioso.13 

 

 É na consciência apurada da presença da fala na música que o Rumo se 

concentra. As canções tratam de temas variados, os sujeitos poéticos às vezes 

estão em apuros amorosos, em momentos inusitados ou contemplando a cidade 

(ou ainda tudo isso ao mesmo tempo), mas estas situações são frequentemente 

acompanhadas de um movimento de reflexão, de introspecção. Podemos citar a 

canção Bem alto, de Zecarlos Ribeiro, gravada no disco Caprichoso, de 1985, 

em que há uma cena observada e comentada por mais de um “personagem” 

enquanto o eu-lírico principal não fala mais do que os primeiros versos: 

 

                                                 

13 TATIT, L. O Cancionista: Composição de Canções No Brasil. São Paulo: EDUSP, 1996. 



De degrau em degrau ele foi subindo 
Chegou lá no alto, olhou para a multidão e gritou: 
“Eu estou aqui! 
Olha que eu pulo! 
Olha que eu vou pular!” 
 
“Ora bolas, seu exibicionista, desce daí de cima! 
Ainda vai dar trabalho pros outros 
Não adianta nada essa mania de suicídio  
Pois as coisas aqui embaixo  
Vão continuar do mesmo jeito 
E deste jeito é que elas vão” 
(…) 
Tristeza ! 
Sua mãe está tão feliz 
Por outro lado não sabe onde errou 
Tudo que ela quer 
Nesse momento emocionante é gritar 
Bem alto! 
Mais alto! 
O mais alto que algum ser humano já conseguiu gritar 
O mais convincente dos argumentos 
Que a defesa usaria em um tribunal 

"Enquanto você encena 
Enquanto você se arrisca 
Milhares de milhares de milhões de cenas 
Eu revivo: 
A primeira comunhão, o primeiro terno branco, 
O sétimo aniversário e a gente brincando no mar" 

"Elemento com características descritas 
Devidamente localizado e salvo 
Aguardo sua mensagem 
Favor, não perca a sintonia, câmbio? 
Zero, zero, zero... na escuta, câmbio?" 

O Rumo tem também uma interessante relação com o passado, que não 

diz respeito exclusivamente aos casos em que grava versões de músicas dos 

anos 1930 e 1940 – tomando como exemplo o álbum Rumo aos antigos, de 

1981, que é composto basicamente de releituras e reinterpretações de canções 

compostas por Lamartine Babo, Noel Rosa e Sinhô – mas também material ao 

original em que trata do indivíduo contemporâneo contemplando algo que o 

antecede. Um exemplo é a canção Saudade moderna, escrita por Luiz Tatit, do 

disco Diletantismo, de 1983: 

 

Uma saudade  
É do tempo que andávamos juntos  
Era um verdadeiro temporal  
Mas estávamos sempre juntos  
Outra saudade é do tempo  



Que inda nem te conhecia  
E simplesmente eu desejava estar sozinho  
Era tão bom, era tão calmo, tão feliz

Uma terceira saudade é completamente inesperada para mim  
Ela pega um tempo que, absolutamente,  
Eu não vivi  
E que tenho saudade 
Nessa saudade não tem você,  
Não tem ninguém, não tem recordação  
Na verdade ela tem uns traços  
Que eu não sei dizer de onde vem 

É uma saudade moderna não tem tempo, não tem hora  
Nem a mínima lógica 
É agora 
Acontece no momento e ai de quem não se toca  
Ela tem a propriedade de não retroceder  
Quanto bate atordoa: que é isso?! Que é isso?!  
E no entanto e isso mesmo  
Parece que e esperança até que dói 

É uma saudade perfeita  
Com alegria, sofrimento  
Só que bem mais moderna  
É a glória 
Eu não sei como explicar mas essa saudade é a glória 
Ela incide sobre um tempo que não cabe na história 
Escapa da consciência e se projeta pra fora 

 Aqui é expresso o sentimento de pertencimento e identificação com um 

tempo que não é o do eu lírico, o que é muito interessante para nosso trabalho, já 

que partimos do princípio de que o Rumo tem o desejo de refletir e produzir tendo 

em vista a ideia de linha evolutiva da MPB. Seria impossível para um grupo 

musical dialogar com uma tradição à qual não acredita pertencer. Mas voltaremos 

às questões de temática das canções do Rumo em um momento posterior.   

  Através de variados depoimentos, percebemos que o processo criativo da 

banda era intenso e coletivo. Havia reuniões e discussões, e, no princípio, quando 

uma canção era finalizada e ia ser apresentada, ela necessitava de uma 

explicação mais extensa para o público, pois ainda não eram de todo musicais, no 

sentido de que pela intervenção direta da fala, o público não identificava 

imediatamente a proposta como canção. Com o passar do tempo, no entanto, o 

grupo chegou a uma forma de produzir que, apesar de manter o estranhamento 



inicial do público, fazia com que se notasse a musicalidade e, consequentemente, 

com que a identificação e a compreensão fossem mais evidentes14.  

  

1.4 PRINCIPAIS REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

A vanguarda paulista é um conceito de respeito e referência até o momento 

presente, de modo que esta monografia se insere em um contexto de pesquisa 

mais amplo, em que encontramos alguma bibliografia, por mais que não seja 

extensa.  

 Os registros contemporâneos ao Rumo mais relevantes são duas 

dissertações de mestrado, uma de Antônio Carlos Guimarães e outra de Fátima 

Oliveira, com estilos diferentes entre si – e também diferentes daquilo que 

propomos fazer aqui. A primeira avalia mais a situação do ponto de vista 

econômico, e tenta situar a chamada vanguarda na história da música popular no 

Brasil. A segunda, que dialoga mais com questões artísticas e subjetivas, tenta 

buscar mais o significado das letras e os problemas que deram surgimento a elas.  

 Mais recentemente, podemos citar dois trabalhos que se destacam e são os 

mais referenciados. O de Laerte Fernandes de Oliveira e o de José Adriano 

Fenerick.  

 O trabalho de Oliveira, Num porão em São Paulo: o Lira Paulistana e a 

produção alternativa, preocupa-se mais diretamente com a história do teatro Lira 

Paulistana, esclarecendo diversos pontos sobre as diferentes fases da casa, sua 

fundação, sua projeção, o acordo com a Continental, o declínio e seu 

encerramento – sem deixar de considerar os estilos diferentes que passaram por 

ali, e, muito importante, a sociabilidade que se formou no entorno do teatro. 

Oliveira dá destaque também à cidade de São Paulo, ao modo como esta música 

se posicionou geograficamente numa cidade muito grande, de bairros ocupados 

por gente muito distinta. O levantamento de fontes e as entrevistas que Oliveira 

obteve para desenvolver seu trabalho também são de importância considerável, e 

suas referências foram muito úteis para nossa pesquisa.  

                                                 

14 Nossas principais informações sobre o grupo Rumo foram retiradas dos encartes de seus 
discos, e, sobretudo, das fontes, em que os processos criativos da banda são explorados. 



 Temos também Façanhas às próprias custas, trabalho de Fenerick, acerca 

do qual temos algumas ressalvas. O livro faz um apanhado geral da produção 

independente, com a intenção de explicar o motivo de nenhum dos artistas que a 

compuseram ter “estourado” e permanecido em destaque durante mais tempo. 

Apesar de o trabalho trazer reflexões interessantes e também trabalhar muito bem 

as fontes, é fundamentalmente frankfurtiano, fazendo uso de uma perspectiva que 

acreditamos já estar desgastada, na medida em que simplifica consideravelmente 

o funcionamento da indústria fonográfica.  

 Um dos problemas da obra é combinar esta visão à vitimização dos artistas 

contemplados, chegando à conclusão de que foi a injustiça inerente ao sistema 

capitalista que controla a produção artística o grande impedimento para a 

continuação da vanguarda paulista. Um trabalho acadêmico cujo propósito é o de 

posicionar-se ao lado de um determinado grupo sofre de uma deficiência 

intransponível, principalmente se este grupo, mesmo não tendo a projeção que 

desejava em seu momento de maior produção, alçou-se à condição de marco 

intelectual e artístico de sua época.  

 Voltando à bibliografia contemporânea aos independentes, encontramos 

dois documentos interessantes, que podemos utilizá-los tanto como fonte quanto 

como bibliografia, que são o número 8 do periódico Arte em Revista, de outubro 

de 1984, editado pelo extinto CEAC, e o caderno Folhetim de 20 de março de 

1983, da Folha de São Paulo. Ambos são relevantes, pois trazem textos de autoria 

dos independentes em que são abordados pontos chave nas motivações e ideias 

de diversos participantes desse movimento (que vai além da vanguarda paulista) 

de insatisfação com a situação artística no Brasil dos anos 1980, o que inclui não 

apenas músicos, mas também escritores, cineastas e artistas plásticos.  

 No caso do Folhetim, é muito oportuno para nosso trabalho que haja ali 

dois textos de integrantes do Grupo Rumo; um de Luiz Tatit, em que se aborda a 

relação entre independência e mercado, e outro de Hélio Ziskind, sobre arte 

marginal e novos lugares em que ela aparece, tendo como exemplo, não ao 

acaso, o Lira Paulistana. Há ainda mais um trabalho de relevância para esta 

monografia, que é MPB is over, de Jorge Caldeira, em que o jornalista proclama:  

  



É preciso retomar a linha evolutiva da canção. Parte disso é tarefa de 
trabalho crítico, feira de balanço. MPB is over, está começando do novo, do 
lado do fogo. O que é simplesmente belo e cada vez mais simples. A voz vai 
além. A canção cantada chega na amiga, onde tudo começa e acaba. 
Diálogo entretecido de muitas vozes, de minha cabeça para sua cabeça, 
altos sons, altas falações.15 

 

 Com referências nítidas a canções do Rumo e à ideia de linha evolutiva da 

MPB, acredito que esta citação esclareça um pouco sobre o porquê de esses 

artistas investirem tanto num meio incerto, que não oferecia lucros; não apenas o 

desejo de viver de uma vocação ou interesse, mas também de ser algo construtivo 

dentro de uma situação artística com a qual não concordavam de todo.  

 A edição da Arte em revista à qual nos referimos é intitulada Independentes 

e oferece uma variedade de textos em diversas áreas, numa espécie de 

manifesto, de justificativa. O primeiro trabalho desta coletânea, chamado 

Alternativa: independência ou morte de Edelcio Mostaço, escrito quase que num 

fluxo de consciência, explora o lado econômico e artístico de ser independente – 

relação que nos interessa bastante – e apresenta uma visão bastante ideológica 

da iniciativa:  

 

Nesta perspectiva de mercado, é preciso não ter ilusões; mas aceitar a crítica da 
economia política como o divisor de águas mais radical já efetuado sobre o 
sistema das trocas capitalistas. Embasadas por ela viriam a seguir as críticas da 
economia simbólica. Também estas, retomando os instrumentais daquela, iriam 
enfatizar a crise da linguagem, isto é, da arte, em geral e em particular: há um 
Poder, da Moeda ou do Sentido, e é contra eles que se articulam as funções 
poéticas.16 

 

 Além deste há textos de Iná Camargo Costa, Luiz Tatit e, citando um texto 

sobre artes plásticas, Stella Teixeira de Barros. Chegando a estas publicações, 

que consideramos elementares, no próximo capítulo, passaremos a 

considerações sobre aspectos teóricos da música independente paulistana na 

década de 1980, aquilo que chamamos de pensamento independente mais cedo 

neste capítulo. 

 

 

                                                 

15 CALDEIRA, Jorge. MPB is over. Folha de São Paulo. São Paulo, 20/03/1983. Folhetim, p. 10. 
16 MOSTAÇO, Edelcio. Alternativa: independência ou morte – notas sobre o circuito da ideologia. 
In: Arte em Revista, ano 6, número 8. Kairôs: São Paulo, 1984. 



2. A LINHA EVOLUTIVA E O PENSAMENTO INDEPENDENTE 

 

2.1 A LINHA EVOLUTIVA DA MPB 

 

 Uma de nossas premissas na confecção deste trabalho é a de que uma das 

principais motivações destes músicos e, mais especificamente, do Rumo, para 

trabalhar através de meios independentes foi o desejo e o resultado de refletir 

sobre a ideia de linha evolutiva da MPB. Neste capítulo pretendemos explorar este 

conceito e desenvolver com maior precisão o que defendemos ser um 

pensamento independente.  

 Primeiramente, abordaremos a noção de linha evolutiva da MPB por si. A 

expressão foi cunhada por Caetano Veloso, em 1966, em uma entrevista cedida 

para a Revista Civilização Brasileira. 

 

Só a retomada da linha evolutiva pode nos dar uma organicidade para 
selecionar e ter um julgamento de criação. Dizer que samba só se faz com 
frigideira, tamborim e um violão sem sétimas e nonas não resolve o problema. 
Paulinho da Viola me falou há alguns dias de sua necessidade de incluir 
contrabaixo e bateria em seus discos. Tenho certeza de que, se puder levar 
essa necessidade ao fato, ele terá contrabaixo e terá samba, assim como João 
Gilberto tem contrabaixo, violino, trompa, sétimas, nonas e tem samba. Aliás 
João Gilberto para mim é exatamente o momento em que isto aconteceu: a 
informação da modernidade musical utilizada na recriação, na renovação, no 
dar-um-passo-à-frente, da música popular brasileira. Creio mesmo que a 
retomada da tradição da música brasileira deverá ser feita na medida em que 
João Gilberto fez. 17 

 

 Veloso se refere a um modo de pensar a música dentro de limitações 

formais, tanto na construção das canções como na utilização de instrumentos; 

para ele, acreditar que a identidade musical do Brasil depende de rigidez leva à 

estagnação. A recriação, pelo contrário, seria um modo de afirmar e retomar a 

tradição. Ou seja, a tradição, a noção de antecedentes e grandes compositores do 

passado não serve para transformar a música em algo monolítico, mas para 

formar as bases de novas tradições.  

 De imediato relacionamos este pensamento à ideia de Tropicalismo, uma 

tendência musical com a intenção de trazer novos instrumentos e arranjos para a 

música – em que Caetano Veloso teve grande participação – e que foi criticada 

                                                 

17 VELOSO, Caetano. Entrevista. Revista Civilização Brasileira, n.7, maio. 1966. 



por membros da canção engajada, os mesmos a quem se refere no trecho acima, 

por diluir a imagem brasileira através do uso de instrumentos elétricos. Os 

princípios de inovação não eram apenas prerrogativa de Veloso, mas de outros 

compositores, como Tom Zé: 

 

Até que me ocorreu: era justamente o que eu queria fazer com a canção 
tradicional: limpar o campo. Conclusão que me induziu a organizar as outras 
idéias que, até então, vinha praticando intuitiva e desorganizadamente. Eram 
quatro pontos principais: 1) mudar o tempo do verbo, do pretérito passado para o 
presente do indicativo; na canção tradicional do meu tempo, ainda que se 
encontrasse aqui e ali um presente do indicativo, sua aura e riqueza formulavam 
sempre um vago passado, um pretérito suave e nebuloso; 2) trocar o lugar no 
espaço – o lugar! Este geralmente era distante e remoto e, somado ao pretérito 
verbal, resultava numa nostalgia de épocas passadas e lugares perdidos. (…) 3) 
Achar um novo acordo tácito a) por meio de um choque de presentidade; b) 
usando um assunto-espelho – em que o próprio ouvinte e sua circunstância 
fossem os personagens da cantiga. Eu percebera que no jeito de cantar em 
voga havia um claro acordo tácito entre cantor e ouvinte. O ouvinte “protegia” e 
dava apoio à encenação do cantor, de modo semelhante ao que Thomas Mann 
descreve em Mário e o Mágico e em As confissões de Felix Krull; Não gosto da 
expressão “público-alvo” porque parece que vai começar um tiroteio. Mas minha 
primeira tarefa era esboçar esse novo acordo tácito, substituindo a empatia 
gerada pela emoção – um novo acordo, entre o descantor, que era eu, e aquele 
auditório incerto de Irará, “público-alvo” que eu ignorava como e onde enfrentaria 
para tentar, então, romper o elo forjado pela dramatização expressionista; 4) 
Limpar o campo – não usar o Corpo Cancional; plasmar a cantiga com outra 
matéria. (…) E a música com isso? É que enquanto eu lutava com o problema 
de conseguir uma canção fora do padrão, inspirado pelo curso, lembrei-me certo 
dia de “limpar o campo”. Era isso mesmo: na época, os versos de uma letra de 
música eram justamente isso, versos de uma letra de música.18 

 

 O uso de uma citação tão extensa provém do fato de que, através dela, 

além de podermos perceber outros aspectos da relação entre tradição e inovação, 

nota-se que este tipo de inquietação não era exclusiva de Caetano Veloso, já que 

este sentimento de limpar o campo, o movimento de despir o que não é essencial 

de uma figura preexistente e construir algo a partir do que resta dialoga com a 

retomada de Veloso19. Podemos, então, imaginar que o problema da originalidade 

confrontada com a representação de identidade preocupava um grupo de artistas 

que estavam bastante conscientes do sentido do trabalho que estavam realizando. 

 O próximo passo no estabelecimento da linha evolutiva da MPB é o uso da 

expressão – e do pensamento de Caetano Veloso de um modo geral – por 

                                                 

18 TOM ZÉ, Tropicalista lenta luta. São Paulo: Publifolha, 2003. pp. 21, 22 e 23. 
19 Além da provocação de Tom Zé e da formulação de Caetano, há o artigo do Maestro Júlio 
Medaglia, primeiramente publicado no jornal O Estado de São Paulo e depois inserido na 
coletânea organizada por Auguso de Campos, O balanço da bossa, dando-lhe seu título. 



Augusto de Campos. O mesmo Campos que, com seu irmão, Haroldo de Campos, 

e com Décio Pignatari, participou durante os anos 1950 na elaboração da teoria 

do concretismo, guia na produção de poesia e arte plástica (que constantemente 

se misturam) na obra do trio. O princípio maior dessa forma de arte é a noção de 

que a palavra é um conjunto dinâmico de som, significado e imagem e o que o 

poeta faz é se utilizar de todos os seus recursos verbivocovisuais para oferecer ao 

leitor uma obra que, acima de tudo, comunica uma idéia: 

 

uma arte geral da linguagem. propaganda, imprensa, rádio, televisão, cinema. 
uma arte popular.  

 a importância do olho na comunicação mais rápida: desde os anúncios 
luminosos até às histórias em quadrinhos. a necessidade do movimento. a 
estrutura dinâmica. o ideograma como idéia básica. (…) contra a poesia de 
expressão, subjetiva. por uma poesia de criação, objetiva. concreta, substantiva. 
20 
 
Dizemos que a poesia concreta visa como nenhuma outra à comunicação. Não 
nos referimos, porém, à comunicação-signo, mas à comunicação de formas. A 
presentificação do objeto verbal, direta. Sem biombos de subjetivismos 
encantatórios ou de efeito cordial. Não há cartão de visitas para o poema: há o 
poema. 21 

 

 Essa visão não foi aceita em geral pelos poetas daquele momento, na 

medida em que muitos acreditavam que os concretistas priorizavam forma e não 

conteúdo, o que seria elitista, já que não seria condizente com a idéia de 

despertar o sentido político, muito difundida na época – e além, como notamos 

pela citação de Caetano Veloso. Em sua defesa, Augusto de Campos, Décio 

Pignattari e Haroldo de Campos alegaram que uma alteração radical na forma não 

só ajuda a solucionar problemas próprios da poesia, como também amplia a visão 

do leitor, operando a mudança esperada pela visão engajada. Segundo eles, a 

própria ideia de revolução que não passa pela forma seria incompleta. 

 No fim dos anos 1970, Augusto de Campos elabora uma coletânea de 

textos que oferecem um panorama da música brasileira durante e depois da 

Bossa Nova. É neste volume que ele interpreta a visão de Caetano Veloso: 

 

                                                 

20 PIGNATARI, Décio. nova poesia: concreta. In: Teoria da poesia concreta. São Paulo: 
Brasiliense, 1987. 
21 CAMPOS, Haroldo. Evolução de formas: poesia concreta. In: Teoria da poesia concreta. São 
Paulo: Brasiliense, 1987, p. 56 



Não se trata de nenhuma “volta a João Gilberto”, de nenhum “saudosismo”, mas 
da tomada de consciência e da apropriação da autêntica antitradição 
revolucionária da música popular brasileira, combatida e sabotada desde o início 
pelos verdadeiros “saudosistas”, por aqueles que pregam explícita ou 
implicitamente a interrupção da linha evolutiva da música popular e o seu retorno 
a etapas anteriores à da bossa nova, na expectativa de uma vaga e ambígua 
“reconciliação com as formas mais tradicionais da música brasileira”. Ou seja, a 
diluição, a descaracterização, o amolecimento da linha criativa da nossa música, 
aquela que, precisamente por sua independência e por suas inovações, alcançou 
maioridade, ultrapassou fronteiras e se impôs ao mercado interno e externo. 22 

 

 Campos aponta seu apoio às diferenças trazidas pela Bossa Nova, 

acreditando que elas não rompem com a identidade da música brasileira, e sim 

aprofundam sua unicidade, justamente por utilizar a tradição como referência e 

não limitação. Ou seja, Campos acredita que a tradição da MPB reside na 

inovação inerente a essa música. O elemento de ligação entre diferentes gerações 

de artistas seria a mudança – e negar isso seria um modo de enfraquecer a 

identidade da música popular do Brasil. 

  

2.2 PENSAMENTO INDEPENDENTE 

 

Agora passaremos a desenvolver aquilo que chamamos de pensamento 

independente. Defendemos que o desenvolvimento de meios independentes para 

a produção e divulgação de obras de arte – não só no âmbito da música, mas 

também das artes plásticas, teatro, cinema e poesia – não foi resultado somente 

da rejeição apresentada pela mídia mainstream, mas de um desejo de manter-se 

como uma opção distinta. 

 Antes de justificar essa ideia, definiremos o que é mainstream e o que é 

independente. Mainstream, em nosso trabalho, é a forma de produzir e divulgar 

arte que tem como fim o consumo por parte de um público-alvo amplo, o que leva 

a organização que vende este produto a ter lucro. Entende-se que, para que este 

lucro exista, é necessário que o número de vendas da obra de arte seja alto, o que 

leva a organização a escolher artistas e editar sua produção para que seja aceita 

pelo maior número possível de consumidores – imaginando um público que, 

mesmo heterogêneo, se interesse por um único produto.  

                                                 

22 CAMPOS, Augusto. Boa palavra sobre a música popular. In: Balanço da bossa e outras bossas. 
São Paulo: Perspectiva, 1978. 



Os representantes da produção mainstream de várias formas de arte têm 

acesso às melhores – e mais atualizadas tecnicamente – condições físicas de 

gravação, edição, publicação e divulgação, graças aos meios materiais de que 

dispõem. Este aparato é útil para os artistas, na medida em que sua obra pode ser 

vista, lida e ouvida por um grande número de pessoas, mas não impede que 

existam conflitos entre artistas, que concebem a obra, e os produtores 

mainstream, que permitem seu registro e divulgação – e que são, ao fim, os 

verdadeiros donos do produto final. 

 A produção independente como a entendemos – dentro do contexto dos 

anos 1970, 1980 e parcialmente até a atualidade – é aquela em que os artistas, 

através de capital próprio, investem na materialização de seu trabalho e na sua 

divulgação. As limitações dão origem ao uso de recursos técnicos deixados de 

lado pelas organizações mainstream e à inventividade no que diz respeito ao 

contato com o público. Todo o processo de gravação ou publicação de material 

pode se realizar de forma bem-sucedida, mas a dificuldade maior é com a difusão 

do material, na medida em que a maior parte dos artistas independentes não 

dispõe de recursos para sua promoção. 

É a partir dessas concepções que acreditamos ser verdadeira a suposição 

de que a vertente independente existe como resposta ao contexto apresentado 

pela mainstream, não só no quesito material como também no ideológico. Artistas 

que não são capazes de veicular sua produção de forma mainstream, usualmente 

por não fazerem parte do grupo selecionado para realizar sua obra e lançá-la para 

o grande público, recorrem à alternatividade com o objetivo de se fazerem ouvir. A 

rejeição contínua ajuda a construir um grupo de artistas que desenvolve um 

argumento teórico para demonstrar que seu trabalho é de qualidade, mesmo 

estando fora do circuito mainstream.  

 

Alguma forma de marginalidade, requerida ou forçada, está efetivamente na 
base de significativa produção cultural no período que vem de meados dos anos 
70 e constitui um ciclo que não parece ter-se esgotado, mas que desde o início 
dos anos 80 vem se inserindo no “circuito cultural”. De qualquer maneira, trata-
se de uma produção que, ao menos ao nível das pretensões e durante algum 
tempo, apresentou-se fora dos padrões menos ou mais estabelecidos do 
mercado ou da indústria cultural, procurando ensaiar novas alternativas. 
A novidade que esta geração trouxe – para não se mergulhar nas discussões 
que envolvam formas e conteúdos – ao menos temporariamente, relaciona-se 
aos meios de produção e veiculação de suas obras (nos casos em que se pode 



falar assim): trocando os requintes gráficos das grandes editoras pelo 
mimeógrafo ou redescobrindo a tipografia; as salas de espetáculos 
convencionais por galpões e garagens; a sofisticação das gravadoras 
multinacionais pelo aluguel das horas ociosas de estúdios ou mesmo pela 
reutilização de equipamentos “semi-obsoletos”; o requinte dos laboratórios 
fotográficos por modestas instalações de fundo de quintal, este novo surto 
marginal procurou aliar estes caminhos alternativos de produção a fórmulas 
artesanais, improvisadas, carentes, e paradoxalmente combinadas com 
elevados graus de exigências técnicas em muitos casos, em busca de uma 
almejada auto-suficiência. 23 
 

Novamente, fazemos uso de uma citação extensa retirada do editorial da 

Arte em revista, por ser possível, através dela, percerbemos que há mais do que 

rebeldia contra o esquema de mercado artístico de amplo alcance. O que os 

independentes construíram foi uma nova forma de encarar o processo de 

produção artística, a partir do inconformismo de não serem aceitos no âmbito 

mainstream. Em todo o volume da Arte em Revista dedicado aos independentes 

podemos perceber isso, em várias vertentes artísticas. Mariângela Alves de Lima, 

em seu texto sobre o teatro do período, expressa: “Um outro caminho para a 

distribuição da arte. Um outro público. Uma outra arte? Veicular, encontrar o 

destinatário para propor o quê?” 24 

 E como o Rumo se liga a essa corrente? Mesmo através de nossas fontes 

jornalísticas, em que eles são citados como entrevistados, percebemos a 

concorrência entre motivos materiais e ideológicos para a busca da produção 

independente dos discos:  

 
“Não que nos agrade essa condição meio marginal que nos foi imposta”, explica 
Ná Ozzetti, cantora do grupo. “Tentamos várias gravadoras, mas não houve 
interesse.” Afinal, como qualquer outro grupo, “queremos que nosso trabalho 
chegue ao maior número de pessoas”, diz Zé Carlos Ribeiro, compositor. 
“Achamos que a estrutura de uma gravadora seria importante para ampliar a 
divulgação do disco. Mas também não temos ilusões a respeito. Se for preciso 
continuar no mesmo esquema para manter nossa linha de música, 
prosseguiremos na luta.” 25 

 

Mas, além disso, nos deparamos com textos escritos pelos próprios 

integrantes do grupo nesse mesmo sentido, principalmente nos já citados Folhetim 

e Arte em Revista. Neles, entendemos que a leitura que o grupo faz de seu 

                                                 

23 Editorial. In: Arte em Revista, ano 6, número 8. Kairôs: São Paulo, 1984. 
24 LIMA, Mariângela Alves. Perplexidades de um crítico. In: Arte em Revista, ano 6, número 8. 
Kairôs: São Paulo, 1984. 
25 Redação. A fidelidade à proposta musical Rumo. Folha de São Paulo. São Paulo: 22/08/1985. 
Ilustrada, p. 21. 



próprio contexto foi a de que sempre há, na sociedade, inúmeros estilos de arte, 

mas que poucos passam pelo estreito funil que leva à sustentação física dessas 

manifestações emergentes, que passariam a produzir independentemente mais 

pelo fato de que o universo mainstream não é capaz de absorver seus produtos, 

ignorando diversas tendências. Esse movimento aconteceria principalmente pelo 

fato de que a mídia não estaria disposta a correr riscos e, apesar do investimento 

das gravadoras e de a programação de rádios ser diversa no que diz respeito aos 

gêneros musicais, não se teria exposto nenhum artista que não fosse já conhecido 

do público – ou seja, essa diversidade não seria real. 

Luiz Tatit também analisa a separação que existe entre os aspectos 

técnicos e artísticos da produção de música, no sentido de que, para a maior parte 

dos independentes, o suporte para a gravação deve ser ajustado para que não 

haja excedente técnico nem falta na realização da canção – se o artista não crê 

necessário o uso de diversos instrumentos eletrônicos, ou de uma orquestra, 

esses elementos simplesmente não são utilizados. A regulagem entre técnica e 

criação, segundo Tatit, seria um elemento cíclico que impede a MPB de se 

entregar totalmente à esteriotipação e, por, no momento do contexto de que 

tratamos, não mais acontecer no âmbito da indústria da canção e sim nos meios 

independentes, levou à homogenização dentro das gravadoras de maior porte – 

por haver interesse na atualização técnica, mas não na inovação do conteúdo. 

Concluímos, portanto, que o Rumo contribui para a construção desse 

pensamento independente, baseado na tensão entre produção material de arte e 

escolhas estéticas – o grupo, como independente, não detém muitos recursos 

técnicos para a gravação e difusão de seu trabalho, o que pode ser interpretado 

tanto como um motivo para a inovação quanto razão para a dificuldade em 

atualizar as questões materiais através da associação com gravadoras. 

 

2.3 RUMO E LINHA EVOLUTIVA 

 

Analisaremos, então, a relação entre a produção de nosso grupo musical 

chave e a idéia de linha evolutiva da MPB.  

 Partiremos de uma interessante entrevista concedida ao MIS-SP, na qual 

Luiz Tatit menciona que, no momento de formação do Rumo, em um ambiente 



estudantil, era exigida a participação política e o envolvimento em movimentos de 

reivindicação, e junto a esta pressão dos colegas vinha o consenso de que a arte 

deveria ser algo capaz de engajar, também politicamente, e de que, portanto, o 

conteúdo e o formato em que era apresentada deveriam ser de fácil acesso e 

compreensão26.  

 O que Tatit explica em seguida é que o Grupo Rumo não se desenvolveu 

com estes objetivos em mente, mas sim com a ideia de que a arte deve instigar 

profundamente através de sua forma – afinal, os experimentos do Rumo com o 

canto falado alteraram consideravelmente o formato das canções – e de seu 

conteúdo, que não necessariamente deveria ser político, pois a noção de 

consciência não se aplica somente a esse âmbito da vida humana. 

 Essa experiência tem pontos de contato com a reflexão que Augusto de 

Campos desenvolve em defesa da Bossa Nova – e que usou também a favor da 

produção poética concreta. O Rumo, assim como a poesia concreta e a Bossa 

Nova, preferiu oferecer inovações no campo da forma, o que levou à reprovação 

por parte de colegas, no âmbito acadêmico, que acreditaram que estas alterações 

levaram a uma certa incomunicabilidade, o que não era o que o grupo almejava e 

que, de fato, não se comprovou, pela produção continuada do Rumo, que 

encontrou um público fiel que continuou a ampliar-se ao longo de sua carreira. 

  

Entre outras coisas, a bossa nova representou um reajuste entre a função 
artística e a função técnica desempenhadas pelo cantor popular. A incumbência 
de graduar a potência e o timbre foi definitivamente transferida do pulmão e das 
cordas vocais do artista para o microfone, amplificador e equalizador de 
frequências, deslocando, consequentemente, o desempenho da função artísticas 
para outras facetas da canção ainda pouco exploradas. (…) Importante notar 
que uma alteração tão acentuada no foco de atenção da música popular trouxe 
uma dupla implicação: de um lado inaugurou uma série de tendências até então 
dormentes como que à espera de um precursor e, de outro, instou a re-leitura da 
tradição do cancioneiro popular brasileiro sob outra ótica, dispensando 
totalmente o ranço da “grande” música e da “grande” literatura que sempre fez 
fundo, com maior ou menor intensidade, ao repertório anterior. Foi uma fase de 
definição e consolidação de linguagem. 27 

 

 Este é Luiz Tatit, fazendo uma reflexão sobre o “reajuste” feito pela bossa 

nova aos padrões que estavam estabelecidos desde os anos 1940. Note-se que 
                                                 

26 Na mesma entrevista, Tatit menciona o fato de que alguns membros da banda, inclusive ele 
mesmo, já haviam lido e discutido O balanço da bossa. 
27 TATIT, Luiz. Antecedentes dos independentes. In: Arte em Revista, ano 6, número 8. Kairôs: 
São Paulo, 1984. 



há a reflexão sobre conteúdo novo, sobre a noção de releitura, e, 

simultaneamente, sobre as inovações técnicas – que, como vimos anteriormente, 

era uma das preocupações dos independentes.  

 O que nos levou a associar o Rumo – e outros elementos da Vanguarda 

Paulista – a um projeto de reconstrução da linha evolutiva da MPB é determinado 

por elementos estéticos, elaborações teóricas de seus membros, declarações 

encontradas em nossas fontes e pelo próprio nome original do grupo, Rumo de 

Música Popular. 

 Disse Arrigo Barnabé: 

 

“Minha primeira gravação é mais adolescente, ainda com aquela preocupação 
de se ligar à música popular brasileira. Naquela época, a gente tinha uma certa 
crença de que a música brasileira poderia ter um horizonte artístico mais 
relevante, que ela poderia vir a apontar para alguma coisa diferente. Não 
aconteceu nada. A música popular brasileira foi ficando cada vez mais 
despersonalizada, sem um programa. Comecei a perceber que não existe 
espaço para um caminho mais inventivo nessa área da música popular. As 
pessoas estão preocupadas somente com o mercado.”28 
 

Apesar de o trabalho de Barnabé ser diferente daquele proposto pelo 

Rumo, vemos que ambos estão frequentemente relacionados na crítica e, apesar 

do pessimismo demonstrado aqui, fica clara a ideia de que no final dos anos 1970, 

começo dos anos 1980, havia uma vontade – coletiva, pelo que podemos 

entender – de experimentar com as possibilidades oferecidas pela MPB. Com 

essa citação proposta a um crítico que trabalhou durante os anos auge da 

produção independente, vinte anos depois do lançamento de Clara crocodilo, 

álbum de estreia de Barnabé, encerramos o segundo capítulo e passamos à 

análise de fontes. 

 

 

 

 

 

 

                                                 

28 Entrevista de Arrigo Barnabé coletada por Carlos Calado, retirada do site 
http://cliquemusic.uol.com.br/materias/ver/primeiros-discos-de-arrigo-barnabe-voltam-em-cd, 
acessado pela última vez em 13/10/2011. 



3. HÁ TEMAS MAIS POÉTICOS? – A LEITURA DOS CRÍTICOS 

 

3.1 O USO DE FONTES JORNALÍSTICAS 

  

Nosso trabalho com fontes jornalísticas nos levou a refletir sobre como este 

tipo de material pode ser usado pelo historiador.  

 Para falarmos sobre isso de forma mais completa, temos que considerar as 

duas disciplinas separadamente, em um primeiro momento. Num entendimento 

leigo e generalizado – e aqui não iremos entrar em grandes detalhes em todas as 

questões epistemológicas que cercam a ciência histórica – a história acadêmica 

constrói um conhecimento que tem certa durabilidade e permanência, enquanto o 

jornalismo de grande circulação constrói uma coleção de fatos útil por um tempo 

limitado.  

 O que de fato acontece quando comparamos as duas formas é notarmos 

que, apesar de ambas tratarem de fontes, e buscarem, até certo ponto 

questionavelmente, a neutralidade para tratá-la, fazem-no com propósitos 

diferentes. O jornalismo busca a construção de uma boa notícia. A história, de 

uma obra científica. Isto resulta em diferenças muito claras de construção de 

discurso e acessibilidade de escrita. Nossa disciplina busca formular, a partir das 

fontes e de bibliografia específica, uma análise única e nova. Nesse percurso, são 

avaliadas a validade e o embasamento do trabalho a ser realizado.  

 O jornalista, por outro lado, tem a constante preocupação com a veracidade 

e legitimidade das fontes, com a relevância e publicabilidade de seu trabalho e, de 

forma mais direta do que no caso da história, com a repercussão daquilo que 

escreve. Ambos sofrem da edição e questionamento a respeito de sua produção, 

mas o jornalista é consideravelmente mais lido do que o historiador.  

Também acreditamos que o jornalista depende de outro modo de 

legitimidade trazida por elementos externos já que, apesar de trazer opiniões e 

citações de outras pessoas, que devem ser consideradas como capacitadas para 

tal, e da pressão para manter-se em certa imparcialidade, ele tem maior espaço 

para imprimir suas conclusões – afinal, é representante de um veículo que se 

posiciona política, social e esteticamente em sua trajetória.  



O historiador encontra-se em uma situação mais limitadora, na medida em 

que suas conclusões são consideradas somente quando são postas ao lado de 

uma bibliografia preexistente, o que dificulta a apresentação de novas ideias e não 

diminui a incidência de críticas, considerando que, mesmo mantendo todos os 

pressupostos teóricos necessários para a construção de um trabalho histórico, 

ainda restam elementos de subjetividade na análise, o que é natural, mas não 

aceitável sob a aura de ciência a que a história se impôs – no caso de nossa 

análise, que trata de fontes de opinião, a divergência se torna mais evidente.  

Percebemos, através da leitura do texto de Tania Luca29 que o jornal foi 

construído, de certa forma, como oposto a outros documentos usados por 

historiadores, na medida em que a escrita jornalística está associada à 

efemeridade, e outras formas de registro – documentos institucionais, como 

certidões e processos jurídicos, por exemplo – são pensadas para uma existência 

mais longa, por sua manutenção em arquivos. A autora cita que as mudanças 

operadas no século XX pela escola dos Annales contribuíram para repensar o 

papel de documentos e formas de narrativas de eventos não considerados 

apropriados para fontes até a primeira metade do século XX. Afinal, o jornal é 

escrito no calor do momento e por pessoas que, em muitos casos, não hesitam 

em demonstrar suas opiniões, o que nos ajuda a vislumbrar os pontos de vista de 

partes da população. 

Outro aspecto importante do uso de fontes jornalísticas no âmbito da 

história é o fato de que a imprensa tem um papel muito importante na formação de 

opinião dos seus consumidores, e, normalmente, quanto mais abrangente a mídia 

(televisão, jornais de grande circulação, grandes portais na internet) mais ela pesa 

na sociedade. 

 

3.2 DESCRIÇÕES DOS JORNAIS E REVISTAS 

 

Quando tratamos desse tipo de fonte, precisamos nos preocupar com 

aspectos específicos de cada veículo por cuja análise nos responsabilizamos. 

                                                 

29 LUCA, Tania. História dos, nos e por meio dos periódicos. In: Fontes históricas. Carla Pinsky 
(Org.). São Paulo: Editora Contexto, 2005. 
 



Temos, em nosso trabalho, jornais e revistas diversos, mas não tantas fontes 

relativas a cada um deles – o que quer dizer que, por não trabalharmos com um 

único meio, não nos aprofundaremos em excesso em cada um. No entanto, 

faremos uma pequena análise histórica das origens de nossas fontes.  

Note-se que a maior parte dos lugares onde se encontram as críticas são 

periódicos já estabelecidos na altura em que as opiniões foram proferidas e 

existem até a atualidade, como O Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo, o 

Jornal do Brasil, a revista Veja e a revista Istoé. Aliás, o fato de serem títulos 

duradouros e de amplo alcance, apesar de possuírem perspectivas diversas, foi o 

grande atrativo para que as selecionássemos. A única exceção é a revista 

SomTrês, cujo primeiro número data de 1979 e o último, de 1989.  

O Estado de São Paulo é o mais antigo jornal ainda publicado em São 

Paulo. Sua fundação data de 1875, quando se chamava A Província de São 

Paulo, e foi realizada por um grupo de dezesseis pessoas chefiadas por Manoel 

Ferraz de Campos Salles e Américo Brasiliense, com a intenção de iniciar um 

jornal republicano, depois de proposta apresentada na Convenção Republicana de 

Itu. Em 1902, Júlio Mesquita, que trabalhava no periódico desde 1885 e era genro 

de José Alves de Cerqueira César, um dos fundadores, adquiriu o jornal em sua 

totalidade. Desde então, dirigiram-no Júlio de Mesquita Filho, Franscisco 

Mesquita, Júlio de Mesquita Neto, e, atualmente, Ruy Mesquita – e Ricardo 

Gandour, que é diretor de conteúdo. O Grupo Estado não gerencia apenas o 

Estadão, mas também o Jornal da Tarde (extinto em outubro de 2012, 

funcionando hoje apenas como blog, complementar ao Portal Estadão online) as 

rádios Estado e Eldorado (homônima da gravadora, extinta, que também teve 

importância no contexto da música paulistana dos anos 80), a revista Piauí, a 

ESPN, e o Estadão Broadcast30. 

A Folha de São Paulo começou em 1921, com o jornal Folha da Noite, por 

Olival Costa e Pedro Cunha, que, em 1925, foi complementado com o lançamento 

da Folha da Manhã. Em 1949 é fundado o terceiro braço do diário, com a Folha da 

Tarde. Todos estes títulos são unificados em 1960 sob o título Folha de São 

Paulo. Em 1962, a empresa é assumida por Octavio Frias de Oliveira e Carlos 
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Caldeira Filho. Desde então, o diário foi dirigido também por Otavio Frias Filho. O 

jornal deu origem ao Grupo Folha, que publica também o Valor Econômico e o 

Agora São Paulo, edita livros pela Publifolha, realiza pesquisas de público pelo 

Datafolha e gerencia o portal Universo Online (UOL), entre outras diversas 

empresas no ramo de comunicação e logística.31 

O Jornal do Brasil, sediado no Rio de Janeiro, foi fundado em 1891, por 

Rodolfo Dantas. Em 1894 o jornal foi comprado pela família Mendes de Almeida, 

e, durante os anos 1950, transferiu-se para os condes de Pereira Carneiro e, em 

seguida, para Manuel Francisco do Nascimento Brito. No ano de 2001, em 

suposta crise, o diário foi cedido a Nelson Tanure por 60 anos, o que se seguiu, 

nove anos depois, pelo corte da edição física do periódico, que existe atualmente 

apenas online. 

A revista Veja teve seu primeiro volume em 1968, sob a direção de Mino 

Carta e Victor Civita – diretor do grupo Abril e quem se manteve à frente da 

publicação mesmo com variantes na direção de redação. A Abril, empresa que 

começou apenas como editora, teve como sua primeira publicação a história em 

quadrinhos de Pato Donald, desenvolveu-se e se diversificou, criando braços em 

diversas áreas da comunicação, de revistas como a franquia Claudia, a Playboy, a 

Manequim e a Exame – para citar um número muito pequeno, mas demonstrativo 

da variedade de público atingido pelo grupo – até marcas importantes na 

educação, como a Editora Ática e o sistema educacional Anglo, passando por 

empresas de logística e televisão. Veja é um dos nomes mais preciosos da 

empresa, considerando-se que, hoje, é a revista semanal mais lida no Brasil e a 

terceira em circulação em todo o mercado mundial32. 

Outra revista semanal que levamos em conta é a IstoÉ, cujo primeiro 

volume foi lançado em 1976, também sob a direção de Mino Carta, em conjunto 

com Domingo Alzugaray, fundador da Editora Três, veiculadora da IstoÉ. Assim 

como a Veja, IstoÉ focaliza principalmente questões políticas, apesar de seu 

formato ter mudado levemente com o passar dos anos. A revista é o carro-chefe 

da empresa, tendo dado origem a outros projetos. Caco Alzugaray, filho do 
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fundador, atualmente lidera a editora, que se concentra em revistas e nos portais 

online das publicações33.  

Publicada pela mesma editora, existiu a revista SomTrês, importante em 

nossa pesquisa, tendo existido exatamente durante dez anos, de 1979 a 1989. O 

assunto de maior importância no periódico era a crítica e divulgação de aparelhos 

de som, assim como reportagens informativas que demonstravam ao leitor como 

poderia educar seu ouvido e, assim, investir nos melhores toca discos, 

amplificadores. Junto com a parte técnica havia, entretanto, um grande espaço da 

revista dedicado à crítica de discos, divididos especificamente entre MPB, Pop, 

Rock, Clássica, Jazz e assim por diante.  

Outra preocupação que tivemos foi com relação ao significado de trabalho 

crítico para o jornalista. Como leiga, conheço minhas impressões a respeito dessa 

parte do trabalho jornalístico, mas não conhecia as elaborações que os 

acadêmicos daquela área realizavam. A incursão que realizamos foi muito 

interessante pois pudemos perceber que, nos debates sobre o que são os 

trabalhos opinativo informativo e opinativo dos diários e semanários aos quais o 

público recorre para se manter bem informado, está sendo desconstruída a 

imagem do jornalista como mestre infalível dos fatos, aquele que observa e relata 

objetivamente o que vê.34 

Através do texto “Técnicas de poder, disciplinas do olhar: aspectos da 

construção do ‘jornalismo moderno’ no Brasil”35, de Flávia Biroli, fica claro o fato 

de que se construiu, durante o século XX, a aura do jornalista como um relator 

que está sempre em um movimento de esforço para se manter neutro e formular a 

notícia de acordo com os aspectos formais da língua. 

 

Parecem ser ao menos duas as possibilidades para o trabalho no campo do 
ideário da isenção e imparcialidade, nos textos analisados neste artigo: de um 
lado, uma garantia maior de controle das empresas sobre aquilo que se produz, 
pela delimitação da autonomia do jornalista como autor, com o disciplinamento 
de seu olhar e de sua escrita; de outro, a possibilidade de uma defesa da ética 
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no jornalismo por parte dos trabalhadores da notícia. O problema parece estar 
no fato de que essa defesa da ética recorra ao mesmo campo, falacioso, da 
possibilidade de reprodução dos fatos tais quais são e de produção de uma 
verdade que paira acima das perspectivas e conflitos presentes nas 
sociedades.36 
 

 Aqui ficam claros os dilemas de legitimação do jornalismo, explorados no 

primeiro trecho deste capítulo. O que colabora para nosso ponto de vista – não só 

no que diz respeito ao esclarecimento sobre como pode funcionar o uso desse 

tipo de fontes, mas também da relação que estabelecemos entre jornalismo e 

história – é o fato de que os estudiosos dessa disciplina prima da história chegam 

ao ponto de questionarem o que de fato é a objetividade e por que essa categoria 

é tão elementar ao jornalista; afinal, se ela de fato é de suma importância, como é 

possível que haja a figura do crítico de jornal? Mesmo se considerarmos que o 

crítico é um indivíduo que, apesar de trabalhar dentro de uma instituição, não 

traduz o pensamento do jornal como um todo, temos, através de nossa 

experiência na busca de fontes, algumas críticas sem autor determinado, nem 

sequer através de suas iniciais. Em que situação isso se encaixa?  

 Acreditamos que, por mais que, dentro dos periódicos, haja espaços de 

opinião e espaços de neutralidade, é muito difícil que a capacidade de omissão de 

opinião do autor de um artigo ou reportagem seja tamanha que não se perceba 

nenhuma forma de posicionamento. Afinal, um dos trabalhos do jornalista é 

estabelecer ligações entre os fatos que investiga, e estas ligações provavelmente 

estarão ligadas a um ponto de vista político ou estético. Se pensarmos bem, ao ler 

a lista de jornais e revistas em que encontramos fontes, conseguiremos posicioná-

los politicamente, o que, sem dúvida, também orientará as escolhas com relação à 

opinião musical. 

 

3.3 LEITURA DE FONTES 

 

Neste momento, lidaremos diretamente com nossas fontes. Sabemos que, 

em todos os veículos citados, encontramos ao menos uma crítica de disco ou 

reportagem em geral sobre o grupo Rumo, senão ao menos uma reportagem 

sobre a Vanguarda Paulista citando nosso grupo.  
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 O espaço que as críticas do Rumo ocupam é, em geral, considerável, indo 

de pouco menos de um quarto a meia página do caderno cultural dos jornais e de 

meia página a cinco páginas nas revistas. Apesar de contar com espaço 

considerável dentro de páginas – principalmente quando sabemos que as críticas 

sempre incluem uma foto, do grupo ou da capa do disco a ser avaliado – em 

nenhum momento o Rumo é incluído na capa de algum dos periódicos ou é 

colocado em primeiro lugar dentro de suas seções culturais. 

 Os três jornalistas que mais escreveram sobre o Rumo foram Tárik de 

Souza, pelo Jornal do Brasil, Okky de Souza e Maurício Kubrusly, pela SomTrês e 

pela Folha de S. Paulo. Há diversos outros autores, como Diana Aragão 

(Estadão), Carlos Calado (Folha), João Gabriel de Lima (Veja) e diversos outros 

que são referenciados por iniciais que não são citadas antes, além dos textos 

escritos pela redação e aqueles que não apresentam nenhum autor – o que 

significa o mesmo que ser de autoria da redação. Apesar de não termos 

conseguido confirmar esse dado precisamente, acreditamos que o material 

facultado aos críticos para que pudessem avaliar os trabalhos foi cedido pela 

própria banda – considerando-se o fato de que o envio de discos a redações era e 

ainda é frequente e de que o Rumo, na sua situação de independência, não tinha 

intermediários para este trabalho. 

É interessante notar que, na altura do primeiro lançamento, dos álbuns 

Rumo e Rumo aos Antigos, este tipo de amálgama com o trabalho de outros 

artistas aparece com mais frequência – no Estadão, no Jornal do Brasil e na Veja 

isso acontece. As críticas, em geral, fazem referência aos trabalhos lançados em 

São Paulo como um todo, considerando os álbuns do Rumo, Premê, Itamar 

Assumpção, Língua de Trapo e Arrigo Barnabé. No caso da primeira fonte retirada 

do Jornal do Brasil, acontece a integração do material de São Paulo com a mesma 

situação enfrentada por artistas jovens do Rio Grande do Sul – onde, durante a 

década de 1980, também floresceu a produção independente, tanto de MPB 

quanto de rock.  

 

Volta e meia ressurgem as radicais e preguiçosas sentenças: “Não está 
acontecendo nada na música brasileira”. Ou ainda: “Nada de novo sob o som”. 
Decretos fáceis e faceiros. A verdade é que a partir do advento do disco 
independente, que recrudesceu nos últimos dois anos, a produção fabril da MPB 
perdeu a estrutura convencional. Há que garimpar nos shows, fuçar nas lojas, 



sair à rua, porque nem sempre – ou cada vez mais raramente – as novidades 
dignas desse nome estão onde supostamente deveriam estar: no circuito 
promocional das gravadoras. (…) De São Paulo, uma vingança contra os que a 
previram túmulo do samba.37 
 

Neste trecho, podemos perceber não o descontentamento com a produção 

musical daquele momento em si, e sim com o fato de que, mesmo que as 

novidades existissem e fossem satisfatórias, elas não eram muito fáceis de 

encontrar, não estavam disponíveis em meios de difusão ampla, como as 

gravadoras de grande porte.  

As características mais frequentemente divulgadas sobre o Rumo, através 

das críticas são: quantos e quem são os integrantes, a natureza independente da 

produção dos trabalhos e o desenvolvimento do trabalho envolvendo música e 

fala. Para que observemos estes elementos separadamente, e considerando que 

o volume de discos lançados não é tão grande, iremos considerar algumas fontes 

relativas a cada álbum e, a partir do que for exposto ano a ano, desenvolveremos 

nossa análise. 

Referentes ao lançamento simultâneo de Rumo e Rumo aos antigos, 

encontramos fontes em todos os veículos com os quais nos propusemos a 

trabalhar. É particularmente interessante tratar desses trabalhos pois, além de 

serem os primeiros do grupo e apresentarem sua proposta estética, temos a 

imagem de “antigo” sendo analisada, aspecto central para nossa análise, já que 

tencionamos entender se os críticos viam linha evolutiva da MPB no trabalho da 

banda escolhida. O panorama que se estabelece para os discos é positivo, 

apesar de alguns serem mais veementes na demonstração de apoio ao grupo e 

outros menos. Na SomTrês, a página dedicada ao trabalho de opinião de 

Maurício Kubrusly, intitulado “Botaram a MPB de pernas para o alto”38, foi 

diagramada para ter o texto espalhado em várias direções, como o título indica. 

O autor é efusivo em afirmar que a atuação do Rumo traz frescor à cena da 

música popular brasileira, o que tem relação com a citação de Tárik de Souza 

acima.  
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No Jornal do Brasil, o próprio Tárik de Souza situa muito bem ambos 

trabalhos, legitimando o resgate das músicas menos conhecidas e talvez menos 

bem acabadas dos compositores de “carioquice perdida” e ironizando o fato de 

que foi um conjunto paulistano a explorá-las, deixando claro que as gravações 

foram realizadas “ao sabor da tinta fresca”. O disco original é analisado por Tárik 

de Souza à luz das elaborações entre fala e canção feitas pelo Rumo, citando 

com frequência a banda, e, depois de explicado o conceito, acrescentando: 

“Ainda assim, racionalizada, essa experiência dificilmente passará sem 

sobressaltos ao ouvinte acostumado aos globos de ouro da vida. As 19 faixas do 

disco II chocam exatamente por situarem-se, na maioria, numa tênue fronteira 

entre a conversa e o canto.”39 

Das fontes que compilamos, a que menos explora esta fronteira, elemento 

básico para a compreensão do trabalho do Rumo, é a crítica de Eduardo Martins, 

no Estadão, ao expor que é um grupo que se utiliza mais de recitação de letras 

do que de canto propriamente dito – o que acreditamos ser próximo mas 

impreciso. Martins também atribui exageros tanto à interpretação quanto à 

própria concepção do grupo: “Certamente há temas um pouco mais poéticos e 

consequentes que a pulga ‘que pula do pelo da Daninha e belisca a gente’” – 

isto, ao se referir ao álbum Rumo. A perspectiva sobre o Rumo aos antigos 

também é positiva, caracterizando-o como “uma proposta sedutora e ao mesmo 

tempo arriscada” e propondo que “Se o disco pouco satisfará aos tradicionalistas, 

pelo menos poderá representar uma ponte que leve às novas gerações a música 

deliciosa e criativa das décadas de 20 e 30.”40 

Enquanto as duas últimas fontes citadas tratam do Rumo junto a outros 

artistas, a Folha de S. Paulo o faz separadamente, porém, tratando os dois 

discos de forma mais integrada, citando o show que o grupo estava 

apresentando na época e mencionando, do mesmo modo, a pesquisa de autores 

antigos e da relação canto/fala. Algo importante registrado neste documento é o 

seguinte trecho:  
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“O grupo existe desde 1974 e até o ano passado se chamava ‘Rumo de Música 
Popular Brasileira’. Na prática, as pessoas diziam apenas ‘Rumo’ e o nome 
acabou sendo simplificado. Além disso, segundo disseram seus integrantes, o 
nome antigo dava uma falsa conotação de que pretendiam mudar o rumo de 
nossa música popular, o que não era verdade.”41 
 

Esta é uma citação interessante e muito importante para nosso trabalho. O 

Rumo não tinha a intenção de mudar o caminho da MPB? Se refletirmos bem 

sobre o que isso significa tal declaração, entenderemos que a ideia de linha 

evolutiva não se torna incompatível com isso, já que é parte mais do princípio de 

continuidade do que de ruptura – apesar de, segundo o que pudemos analisar no 

capítulo 2, a continuidade depender de certo desejo de ruptura, no caso da MPB. 

 Voltamo-nos agora às opiniões sobre o álbum Diletantismo, de 1983. No 

geral, acreditamos que as críticas começam a entrar em um processo mais 

evidente de apoio ao Rumo, de uma forma um tanto quanto mais ácida por parte 

do corpo crítico analisado, além do tratamento isolado para a banda, que indica 

seu transporte para um lugar de destaque. Na revista Veja, Okky de Souza cita o 

fato de que a música não é o ganha-pão exclusivo dos integrantes da banda, além 

de referir que o Rumo se insere na tradição da canção brasileira – surgida da 

integração entre voz e violão. No que diz respeito ao mercado, Okky comenta que 

os diferentes estilos que o Rumo utiliza para a composição de suas canções “ao 

contrário do que ocorre na maioria dos discos, não são padronizados pela 

produção e pelos arranjos, formando uma sequência que surpreende a cada 

faixa.”42 Ou seja, para este crítico existe a intervenção no produto final por parte 

da instituição que grava material musical. 

 Ainda no que diz respeito à relação com o mercado, podemos citar o que é 

dito na crítica ao mesmo disco publicada no Estadão, de autor não nomeado, a 

propósito do que acontece com o material do Rumo quando levado às rádios. 

  

Ao todo, dez músicos integram o Rumo, um grupo instrumental que, segundo um 
deles, Hélio Ziskind, chegou àquele estágio em que a vida “independente” não é 
mais suficiente para as próprias necessidades – “não dá mais para divulgar 
discos na base do boca-a-boca” – e, ao mesmo tempo, ainda não se chegou às 
rádios. “O pessoal das emissoras ouve, elogia nosso trabalho, mas diz que, 
infelizmente a linha da rádio é outra. Com uma única exceção, que foi no Rio, 
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onde uma rádio roqueira descobriu uma de nossas músicas anteriores, ‘Jackson 
Jovem’, e tocou muito. Mas foi só.43 

 

 Aqui fica bem clara a situação em que a independência se encontra no 

caso do Rumo; é também um problema material que impulsiona essa produção, 

não somente a ideologia do fazer por si, sem intervenções internas – mesmo que 

isso pese no produto final, como mencionou Tárik de Souza. 

 Também falando da penetração do Rumo no rádio, encontramos a mais 

incisiva crítica sobre Diletantismo, indo na defesa do grupo: 

 

Esqueçam Blitz, Lulu Santos, Marcelo, Fátima Guedes, e toda a nau dos parvos 
vendida como música pela indústria do disco. O Rumo representa a diferença – 
uma das mais aceitáveis no momento. (…) Só não penetram nas rádios – claro, 
pois o nível das mesmas é anterior à parvice. “Três ou quatro das músicas 
desse último LP entrariam facilmente na programação. Os programadores nos 
dizem até que as músicas são interessantes. Mas, para eles, o povo não vai 
gostar. O Rumo pode até estar lutando contra o rumo da História. Na festa do 
Lira Paulistana, no último domingo, quando tocaram seis músicas, Tatit 
observava os grupos: “Quase todos apresentavam aquele iê-iê-iê tipo Wanderley 
Cardoso e Jerry Adriani. É uma música frívola, com tendência a desaparecer. 
São grupos que só cuidam da estampa. A qualidade musical é muito fraca. Mas 
de repente estão fazendo a História. Nós talvez sejamos os retrógrados.” Como 
qualquer história, neste país, é tecida basicamente pela parvice e idiotice 
abissais, o Rumo pode ficar tranquilo e continuar suas pesquisas.44 

 

 Aqui temos uma opinião de forte resistência à homogeneização da música 

e ao processo de seleção pelo qual artistas passam com a intenção de se projetar. 

Acreditamos que, pela demonstração destas últimas fontes, já é aceitável nossa 

proposição de que a mídia que dava atenção ao Rumo de fato visse uma 

diferença entre o mainstream e o independente e se posicionasse favoravelmente 

aos meios underground de produção. 

 Em 1985, já fora do selo Lira Paulistana, e, portanto, do contrato de 

distribuição mais amplo proporcionado pela parceria com a Continental, tendo que 

recorrer novamente à gravação completamente independente, o trabalho do 

Rumo, ao lançar Caprichoso, ainda é visto com bons olhos e apoiado pela crítica. 

Tanto esse apoio se mantém que diversas fontes passam a tratar mais da 
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situação econômica e, por que não?, política da banda do que propriamente do 

álbum. 

 Na Folha de São Paulo, no mesmo período, encontramos, no espaço 

dedicado a Caprichoso, a opinião de Paulo Puterman e, ao lado, a de Luís Antônio 

Giron. O primeiro aponta a contínua independência do Rumo como uma pena, 

pois teria sido taxado de “vanguarda” e, mesmo depois de reelaborar algumas de 

suas impraticidades – do ponto de vista mercadológico – permaneceu 

estigmatizado como grupo invendável. Puterman também levanta diversos 

aspectos positivos do álbum em si, como a gravação e a mixagem meticulosas e a 

permanência de temas do cotidiano nas letras das canções, mesmo quando 

musicalmente aconteceram mudanças. 

 A opinião de Giron, no entanto, se desenvolve em torno da razão pela qual 

o grupo não conseguiu atuar no meio de maior difusão, e o resultado é uma 

perspectiva que aponta mais permanências do que inovações na trajetória do 

Rumo, além de criticar o fato de que não há nenhum foco em que a referência aos 

compositores tradicionais da MPB fique evidente, como aconteceu nos outros 

grupos, sem saudosismo mofado algum. Segundo Giron: 

 

 Ingênuas ou não muito, as canções de “Caprichoso” seguem as tendências das 
outras criações do grupo. Há uma conturbação interna em todas elas, 
nervosismo inconformista a envolver vozes, arranjos, melodias e tempos. Até as 
músicas alegres se dão sobre um fundamento oculto de melancolia. E essa 
energia dúbia – de incerto contentamento ou revolta tímida – é que afasta a 
produção de um público maior. Para fazer “sucesso”, o grupo teria que definir o 
estado de espírito e os arranjos de cada música, pondo amarras dançantes nos 
ritmos. E seus versos teriam de se tornar decoráveis, mais “certinhos”.45 

 

 A diferença entre os dois autores, cremos, provém justamente do fato de 

que nem todos os críticos percebiam a música alternativa como valor positivo em 

si, como fator ideológico. Esta discrepância é representativa de um outro modo de 

se olhar para a música do Rumo, não só como música baseada em proposta 

diferente com produção alternativa, que merece pena ou simpatia apenas por isso. 

 Algo interessante é considerar as críticas sobre o disco destinado às 

crianças, Quero Passear, de 1988, o que pode parecer peculiar na trajetória do 
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grupo, mas foi muito bem aceito pelas críticas que encontramos – como 

imaginávamos, não fomos capazes de compilar opiniões acerca desse álbum 

publicadas na Veja nem na IstoÉ. As três críticas, de Maria Glória Lopes 

(Estadão), Reportagem local e Carlos Calado (Folha) e Rosângela Petta (Jornal 

do Brasil) exploram positivamente o disco e mencionam a sua pertinência em um 

mercado de música infantil que, mesmo saturado, não apresenta opções tão 

interessantes –   sabendo que naquele momento, a música infantil era domínio de 

Xuxa em seu ponto mais alto e outros nomes, como Trem da Alegria e Balão 

Mágico – e não deixam de mencionar que a música, mesmo direcionada a 

crianças, atrairá o público adulto do mesmo modo, no qual o disco Quero Passear 

se inseriria de forma bem sucedida, com suas canções-contos e variedade de 

ritmos. 

 O último disco deste trecho da trajetória do Rumo, chamado Rumo ao vivo, 

de 1992, tampouco foi deixado de lado pela mídia impressa, sendo, inclusive, 

agraciado com três páginas exclusiva na revista Veja, em que o jornalista João 

Gabriel de Lima realizou uma reportagem traçando todo o percurso do grupo, 

citando entrevistas cedidas pelos membros da banda e voltando a explicar o que 

havia de distintivo no Rumo para que houvesse interesse no novo disco. 

Relevantemente para nosso trabalho, novamente há o estabelecimento da 

conexão entre compositores “do passado” e a obra elaborada pelo Rumo, e não 

apenas na realização de versões, mas de estruturas das canções originais da 

banda, seja na questão da fala encontrada na canção ou na letra.  

 

Rumo ao vivo, o sétimo (sic) disco do grupo, tem uma música vibrante, Essa é 
pra acabar, e muitos momentos de puro Noel Rosa. Banzo, por exemplo, é uma 
canção em forma de carta, tal como Cordiais saudações, de Noel. A diferença é 
que o compositor de Vila Isabel utiliza essa forma para pedir de volta os 10 mil-
réis que emprestara a um desconhecido, enquanto na música de Luiz Tatit o 
destinatário é sua ex-namorada. (…) Cada vez mais próximo dos antigos 
mestres, Rumo ao vivo recupera a tradição da narrativa musical, produzindo 
canções que contam uma história com começo, meio e fim.46 

 

 Na reportagem da Folha, não creditada, o foco é no fato de que o grupo já 

não mais lançaria discos ou se apresentaria, e a matéria, curta, tem mais o estilo 

de uma chamada de última oportunidade para ver as apresentações. O mesmo 
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acontece na resenha de Lauro Lisboa Garcia, que, ao escrever para o Estado de 

São Paulo, define o Rumo do seguinte modo: 

 

Era para acabar mas voltou. Sempre independente mas não fez bandeira disso. 
Tem humor mas não é de propósito. Trabalha com música mas não vive dela 
nem para ela. Tem ritmo mas não dá para dançar. Fala mais do que canta. 
Serve pra quê então?47 

 

 Independente de qual pudesse ser a resposta para essa pergunta, 

podemos pensar no que, na trajetória deste trabalho, propomos que seja a 

intenção da obra do Rumo – e, se quiséssemos, poderíamos extrapolar a questão 

para muito além de nosso caso, referindo-nos tanto à arte quanto a história. A 

visão desta banda de longa carreira e muitos integrantes se baseia na 

insatisfação, nos paradoxos, não só dos meios econômicos aos quais um grupo 

musical deve se impor para tentar ter sucesso, mas também aos paradoxos 

musicais – as interações entre fala e canto, ritmo e melodia – e, acima de tudo, os 

grandes contrasensos humanos; pensar e não dizer, fazer e se arrepender. Esta 

noção de paradoxo se mantém quando consideramos o envolvimento da inovação 

na tradição, cerne da linha evolutiva da MPB e questão explorada frequentemente 

pelo Rumo. 

Esta citação, a última de nosso trabalho, mostra que nos aproximados 12 

anos em que o grupo Rumo gravou suas obras mais definitivas, houve uma série 

de mudanças, tanto no modo de produção do grupo quanto nas suas intenções ao 

desenvolver canções, e mesmo dentro da própria concepção de canção dentro do 

grupo. Mas também pode indicar que, na verdade, as definições não eram tão 

inflexíveis assim. A partir deste capítulo, é possível que o leitor identifique diversos 

aspectos que desenvolvemos desde o início desta monografia, que são visíveis 

nas fontes. Estes aspectos serão melhor articulados a seguir, na conclusão.  
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CONCLUSÃO: 

 

Como necessariamente acontece na formulação de um projeto e na 

realização de um trabalho, são estabelecidos objetivos a serem cumpridos pelo 

pesquisador, na tentativa de dar resposta a um problema, que foi o motivador 

principal da escrita. Em nosso caso, o que realmente queríamos saber, era se a 

crítica teve alguma influência no fato de que o Rumo jamais conseguiu um 

contrato com uma gravadora que fosse capaz de gravar seus discos de forma 

mais elaboradas e divulgar esse trabalho com maior desenvoltura e conexões. 

Além disso, queríamos saber se os críticos pensavam no conceito de linha 

evolutiva da MPB ao realizar as audições dos discos do Rumo. Apesar dessas 

serem nossas principais preocupações, as conclusões a que chegamos, ao fim 

desta trajetória, não são apenas relacionadas a isso. 

Depois de analisar todo o material, podemos afirmar que, de fato, os 

autores de críticas tinham a linha evolutiva como referência, mesmo que não 

explicitamente. O fato de que um crítico faz menção negativa ao momento em que 

o Rumo não desenvolve um trabalho direto de diálogo com o passado, na forma 

de uma versão de um compositor considerado clássico da MPB, é um indicativo 

disso.  

Porém, o que foi um pouco inesperado mas impossível deixar de notar, foi o 

fato de que há, ainda mais do que referências à tradição e o rompimento trazido 

pelo Rumo à situação da música do Brasil naquele momento, referências de apoio 

à independência e a associação de “música nova” com essa condição de 

produção. Há um pouco a expressão de esperança no fato de que a música 

independente – não só a de São Paulo, mas principalmente ela – traga algo de 

novo, por tentar se manter sozinha, sem sentir o desejo de adentrar no mundo das 

grandes empresas da música – apesar de sabermos que esta imagem parte de 

um ponto de vista um tanto idealizado, já que, através das fontes, fica claro que o 

Rumo tinha o desejo de obter um contrato que abrangesse seu campo de 

atuação, mesmo que a ausência de tal acordo não fosse impedimento para a 

circulação da obra.  

Para considerarmos a questão da influência, ou falta dela, na conquista de 

um possível espaço na música mainstream para o Rumo, temos que adimitr o 



papel que a mídia tem no dia-a-dia das sociedades ocidentais – o que é 

particularmente importante em nosso trabalho, pois trabalhamos com dois dos três 

mais vendidos jornais em nosso país, além da revista de maior circulação. Mesmo 

que consideremos que não haja formas de patrocínio não reguladas no momento 

em que esses meios estabelecem as pautas para a publicação de críticas, não é 

difícil que, por razões ideológicas do veículo ou pelo fato de haver um editor com 

interesse em um determinado artista, aconteça um “apadrinhamento” do músico, 

que pode ter mais chances de aparecer na mídia impressa – observe-se que aqui 

sequer consideraremos a situação das rádios, que também é bastante 

complicada.  

Para nossa sorte, o Rumo recebeu apoio considerável durante sua 

trajetória, com críticas de todo o seu material expostas em diversos periódicos de 

grande visibilidade – isso pode ter mudado ou formado a opinião do público, mas 

não quer dizer que tenha ajudado a projeção do grupo a ponto de alguma 

gravadora acreditar que valia a pena gravar material da banda. Esta diferença é 

fundamental e tivemos que aprendê-la na confecção desta monografia; o jornal e 

a gravadora fazem parte do grande conjunto da mídia, o que quer dizer que 

ambas influenciam o público, mas nem sempre uma tem o poder de estabelecer 

parâmetros diferentes para a outra, por mais estreitas que suas relações sejam. O 

que nos levou a entender que talvez o apoio tão marcado da mídia impressa tenha 

prejudicado em partes as chances do Rumo ter uma continuidade em sua carreira 

pela via da grande empresa musical – e também questionar a validade do status 

da gravadora como uma bênção na carreira do artista, aquilo que o tornaria um 

sucesso rapidamente.  

Nosso posicionamento final é o de que mesmo tendo insistido bastante na 

manutenção de uma postura independente até o fim, dando prosseguimento às 

pesquisas e aos experimentos com a música popular sem alterar sua proposta 

inicial, o Rumo não emplacou, isto é, não conseguiu transpor a barreira imposta 

pela distribuição restrita e pelo circuito limitado de projeção. 

Paradoxalmente, mesmo com artigos majoritariamente positivos, 

compreendendo aquilo que o Rumo oferecia esteticamente e dando a visibilidade 

que podiam ao grupo, os críticos foram uma força insuficiente para que o Rumo se 

tornasse mainstream. Pode-se supor que a imagem de independência como 



resistência e, mais do que tudo, como uma questão ideológica, assumida pelo 

grupo, tenha sido cristalizada a partir da visão crítica, a qual parece ter assumido 

que a única forma de continuar a produzir aquele tipo de obra seria no contexto da 

independência, “afugentando”, assim, eventuais contratos com gravadoras de 

grande porte. 

Se era essa a condição, a continuidade no consumo da música do Rumo, 

mesmo entre um público limitado – o relançamento de todos os discos do grupo 

no formato de uma caixa Rumo aconteceu no ano passado, pela Dabliú Discos, o 

que atesta para este fato –, comprova que a aceitação e valorização de um 

produto artístico não passa necessariamente pela consagração de um público 

vasto. Desta forma, a boa acolhida, por parte da imprensa, da produção 

independente e o estímulo para que ela não parasse foram importantes para o 

reconhecimento de sua qualidade.       
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