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Esta monografia investiga a produção de música brasileira independente desde 

meados da década de 70 até o começo da década de 90 do século XX, estabelecendo uma 
conexão entre o grupo de artistas da Vanguarda Paulista e a concepção de linha evolutiva 
da MPB, explorada por Augusto de Campos. Tentaremos comprovar que esta relação era 
clara para a crítica especializada do período. Para isso, usaremos como fontes as críticas 
publicadas em jornais de grande circulação – como Folha de São Paulo, O Estado de São 
Paulo e Jornal do Brasil – e em revistas – como Veja, Istoé e SomTrês – aos discos 
lançados pelo Grupo Rumo (1974-1992), exemplar da produção independente daquele 
momento. 
 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 entre o final do século XIX e o início do século XX1. Este 
trabalho é consideravelmente mais específico e não tem intenções de desenvolver ideias 
sobre a gênese da música brasileira, mas fará uso de termos e conceitos que fizeram parte 
da crítica e do pensamento musical. 
 No primeiro capítulo, situamos a produção independente no Brasil e a 
relacionamos ao contexto do grupo. A produção independente de música no Brasil é tão 
antiga quanto a tecnologia que permitiu gravações, no início do século XX, tendo em vista 
a existência pouco expressiva de gravadoras profissionais naquele período. Por isso, 
durante as décadas de 1920 e 1930, a produção fonográfica era mais difusa, sem a 
centralização característica de um mercado consolidado – e, mesmo depois da entrada de 
grandes empresas no setor, as gravadoras menores, locais, mantiveram-se2. Assim, durante 
o processo de profissionalização desse mercado, coexistiram os dois modos de produção, o 
que tendeu a se alterar com a consolidação das grandes gravadoras como mediadora – 
considerando que esta indústria seleciona e edita seus produtos – entre os artistas e o 
público.   
 Salientamos que utilizamos a noção de independente nesse início da indústria 
fonográfica sabendo que ela significa algo distinto atualmente; nos anos 1920, era a 
produção de discos próxima do amadorismo, enquanto que hoje a música independente é 
tida como oposta propositalmente às exigências do mercado. 

Com a mudança provocada pelo desenvolvimento tecnológico, durante o fim do 
século XX, que permite gravar com boa qualidade sem a necessidade de um estúdio 
altamente aparelhado, mesmo consolidado esse mercado, gravar de forma caseira torna-se 
uma alternativa mais acessível, e divulgar – de forma limitada – é possível através de 
páginas pessoais na internet. Chega-se ao ponto em que as gravadoras têm olheiros 
virtuais para possíveis apostas de inserção no mercado. No entanto, as dificuldades de se 
tornar conhecido do grande público são, basicamente, as mesmas – mesmo que o meio 
mainstream perceba a importância dessa autopromoção, não chega a selecionar mais 
artistas do que antes desse processo tecnológico.  

                                                 
1  NAPOLITANO, Marcos. A historiografia da música popular brasileira (1970-1990): síntese 
bibliográfica e desafios atuais da pesquisa histórica. In: Revista ArtCultura, Uberlândia, v. 8, n° 13, p. 135-
150, Jul.-Dez. 2006. 
2  Idem. A síncope das ideias – A questão da tradição na música popular brasileira. São Paulo: 
Editora Fundação Perseu Abramo, 2007. 



Nesse cenário, gravadoras alternativas ainda são viáveis: vários músicos com 
carreiras consideráveis e produção conhecida – se não do grande público, mas de um 
público alvo fiel que consome um determinado tipo de música, seja MPB, eletrônica ou 
rock – se voltam a um selo independente, demonstrando um desejo de diferença, de 
marcar distinção. O que vários desejam é demonstrar sua posição de menos preocupados 
com imagem e políticas de promoção, e mais com conteúdo, estética ou ainda questões de 
mercado específicas que as gravadoras grandes não consideram – como maior 
acessibilidade aos discos através da redução de custo do produto final, possível graças a 
redução de intermediários. Tanto, que há muitos que consideram o estabelecimento de 
uma relação entre originalidade e aceitação do público quase impossível3. Podemos levar 
em conta os casos de Chico Buarque, Gilberto Gil e Caetano Veloso, que depois de uma 
frutífera carreira mainstream, optaram por gravar pela Biscoito Fino, selo independente.  

O grupo Rumo, no entanto, atuou antes desta movimentação, e, portanto, não tinha 
o exemplo de nomes de peso no meio. O que acreditamos é que a formação deste contexto, 
nos anos 1970 e 1980 foi o antecedente base para que a independência musical tivesse a 
representatividade que tem hoje.  

A compreensão desse contexto passa pela fundação do Teatro Lira Paulistana, 
realizada em 1979 por Wilson Souto Jr., conhecido popularmente como Gordo. O teatro foi 
um elemento aglutinador, já que artistas desse meio não tinham muitas opções no que diz 
respeito a locais de apresentação. A localização do teatro, em Pinheiros, foi também 
importante, pois era uma vizinhança frequentada tanto pelos artistas quanto por seu 
público, o que ajudou a se formar esta sociabilidade específica e camaradagem entre os 
artistas, que assistiam aos shows uns dos outros. A partir disso e de outros princípios 
ideológicos, a imprensa cunhou o termo vanguarda paulista, que utilizamos por uma 
questão de praticidade4. 

O caso do grupo Rumo é o que mais nos interessa e sobre o qual falaremos de 
maneira separada neste momento. Seus integrantes iniciais5, de 1974 a 1978, quando ainda 
eram o Rumo de Música Popular conheceram-se no Colégio Equipe e entraram em contato 
com outros através da faculdade. É 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 ao longo de sua atuação6. 

O conceito por trás da banda, assim como sua primeira formação e suas 
composições, vem de meados dos anos 1970, quando alguns alunos universitários se 
uniram através do interesse por compositores populares brasileiros dos anos 1930 e pela 
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 

                                                 
3  “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.” 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. 
4  OLIVEIRA, Laerte Fernandes de. Em um porão em São Paulo: o Lira Paulistana e a produção 
alternativa. São Paulo: Annablume/FAPESP, 2002. 
5  Paulo e Luiz Tatit, Hélio Ziskind, Zecarlos Ribeiro, Pedro Mourão, Gal Óppido, Geraldo Leite e 
Akira Ueno eram seus integrantes iniciais, de acordo com o que é dito por Luiz Tatit em entrevista ao MIS 
(São Paulo, 13, 14 e 15 de junho de 1983, cedida a Antônio Carlos Guimarães). 
6  OLIVEIRA, Laerte Fernandes de. Op. cit. 



entonação que se aproximam da fala, estabelecendo uma relação com o ouvinte, mas, 
simultaneamente, posicionando-se em outro nível, através do uso da melodia7. 

A relação entre passado e presente é frequentemente explorada pelo Rumo tanto 
através de releituras e versões, como em canções originais, em que o sujeito poético reflete 
sobre sua posição temporal e sua relação com eventos e sentimentos que ele sequer viveu, o 
que já nos leva a pensar sobre a sua relação com a ideia de linha evolutiva da MPB, se há 
algum sentimento de pertença à tradição musical brasileira, que, com o desejo de inovar, 
toma a forma de um projeto de longo prazo.  

No segundo capítulo, optamos por tratar mais especificamente do conceito de linha 
evolutiva. Como estabelece a bibliografia8, sabemos que a expressão linha evolutiva 
relacionada à MPB apareceu, ainda em estado próximo ao bruto, com Caetano Veloso, em 
entrevista à Revista de Civilização Brasileira9. Na entrevista, Veloso se refere ao fato de 
que a introdução de novos elementos, tanto nos instrumentos como nas composições, não 
acabam com a tradição da música popular no Brasil. Pelo contrário, essas adições levam 
ao enriquecimento e desenvolvimento.  

Porém, o nome que aprofundou o conceito e estabeleceu um chamado de mudança 
a partir dele foi Augusto de Campos, em seu volume Balanço da Bossa, em que retoma 
este princípio, fazendo uma defesa da Bossa Nova e de futuras inovações na música 
brasileira – como seria o caso da Tropicália, em que Caetano Veloso se destacou.  

A linha evolutiva se trataria de uma construção que liga o passado ao presente e se 
projeta até o futuro levando em consideração todos os itens inovadores, os que 
permaneceram “novos” mesmo após a passagem do tempo. Tendo consciência desta linha, 
o compositor contemporâneo tem a responsabilidade de inovar, construir mais, e não 
voltar ao casulo bem estruturado de formas (e fórmulas) clássicas, ou, simplesmente, 
antigas.  

Notamos que, para Campos, os verdadeiros saudosistas são os artistas engajados – 
aqueles que se opuseram à bossa nova por acreditarem ser ela o resultado de um meio 
burguês que não engloba uma mensagem clara de conscientização para as classes 
operárias, combinado ao fato de mudar significantemente o formato das canções sem usar 
a estrutura do samba tradicional. O autor acredita que a manutenção do formato por si só 
leva à estagnação da música e mostra seu apoio aos tomadores de consciência, bossa 
novistas e futuros tropicalistas. 

A partir disso, concluímos que o Rumo é um grupo de tomadores de consciência, 
sendo que suas canções buscam reler canções anteriores à bossa nova mesclando-as às 
concepções teóricas de fala/canto estabelecidas dentro do próprio grupo, utilizando 
recursos elétricos e mais tarde eletrônicos, se apropriando desta antitradição configurada 
por Campos. O conteúdo de algumas canções pode demonstrar um pouco de saudosismo, 
mas a própria execução e concepção delas evidencia o contrário.  

Em uma entrevista concedida ao MIS-SP, Luiz Tatit menciona que, no momento 
de formação do Rumo, meados dos anos 1970, 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 

                                                 
7  TATIT, Luiz. O Cancionista: Composição de Canções No Brasil. São Paulo: EDUSP, 1996. 
8  É possível notar isso em FENERICK, José Adriano. Façanhas às próprias custas: a produção 
musical da vanguarda paulista (1979-2000). São Paulo: FAPESP/Annablume, 2007., A síncope das ideias – 
A questão da tradição na música popular brasileira. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2007. e 
em CAMPOS, Augusto de. O balanço da bossa. São Paulo: Editora Perspectiva, 1978. 
9  VELOSO, Caetano. Entrevista. Revista Civilização Brasileira, n.7, maio. 1966. 



a obra deveriam ser de fácil acesso e compreensão10. O que Tatit explica em seguida é que 
o Grupo Rumo não se desenvolveu com estes objetivos em mente, mas sim com a idéia 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. Este é o mesmo problema sobre o qual se 
posiciona Augusto de Campos. 

Chegamos, finalmente, ao ponto de análise de nossas fontes, estabelecidas acima. 
Buscamo-las em várias publicações. Procuramos, de preferência, veículos de tiragem e 
circulação amplas. Encontramos críticas nos jornais Folha de São Paulo, Estado de São 
Paulo e Jornal do Brasil e nas revistas Veja, Istoé e SomTrês. Quando foi possível, 
recorremos a acervos digitais, como no caso dos jornais Folha de São Paulo, O Estado de 
São Paulo, Jornal do Brasil e da revista Veja. Nos casos em que não havia digitalização, 
usamos bibliotecas, como a Biblioteca Pública do Paraná e a Hemeroteca da Biblioteca 
Mário de Andrade.  

Para nos situarmos em fontes jornalísticas e musicais, nos baseamos 
principalmente em Tânia Regina de Luca11, Luiz Tatit12 e Marcos Napolitano13. A autora 
demonstra que o uso de periódicos como fontes pode apresentar alguns obstáculos para o 
historiador, materialmente, já que nem sempre são encontradas todas as fontes em um 
mesmo lugar e há diversos fatores físicos a se considerar, como layout, papel, presença de 
publicidade e grupo produtor da fonte. A autora aponta que a transposição dos jornais para 
a historiografia é difícil, já que os jornais são tidos ainda como matéria menor, por sua 
transitoriedade. Acreditamos, como Luca menciona, que o periódico pode ser uma fonte 
rica, apresentando aspectos do cotidiano a que historiadores não tinham acesso. 
Napolitano se baseia em Tatit para afirmar que a canção deve ser considerada como um 
todo, letra, melodia e sua relação, visão com que concordamos e que utilizamos quando 
necessário. 

Se considerarmos as fontes como um todo, temos em torno de cinquenta textos, 
dentro dos quais vinte e seis são críticas a discos. Nesse montante, podemos perceber que 
a imagem do grupo construída por essa recepção é positiva (vinte e cinco de vinte e seis 
textos apresentam os álbuns como válidos da atenção do leitor), o que era um de nossos 
objetivos.  

Igualmente vista como positiva é a posição de independência do grupo, indo 
bastante no sentido de ser uma pena o fato da música ser desconhecida do grande público, 
mas apreciando o fato de que o grupo se mantém fiel a sua proposta e encontrou um modo 
de se projetar: “Enfim, entre as muitas possibilidades de fazer música o Rumo não 
descarta o risco permanente da originalidade, mesmo ao custo alto da audiência reduzida 
(seus discos em média vendem 10 mil cópias) e do trabalho autofinanciado.”14 

Entretanto, não se registram demonstrações de revolta apenas por parte dos artistas 
entrevistados, mas também dos jornalistas. Em vários trechos do material se faz a já 
mencionada oposição entre música original e mercado, junto a essas reflexões sobre a 

                                                 
10  Em entrevista já citada, Tatit menciona o fato de que alguns membros da banda, inclusive ele 
mesmo, já haviam lido e discutido O balanço da bossa. 
11  LUCA, Tania. História dos, nos e por meio dos periódicos. In: Fontes históricas. Carla Pinsky 
(Org.). São Paulo: Editora Contexto, 2005. 
12  TATIT, L. Op. Cit. 
13  NAPOLITANO, Marcos. A história depois do papel. In: Fontes Históricas. Carla Bassanezi Pinsky 
(Org.). São Paulo: Editora Contexto, 2005. 
14  SOUZA, Tárik de. Humor do Rumo em LP versátil. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 23/12/1985. 
CadernoB. 



escolha quase obrigatória pela independência: “a música independente estaria destinada a 
apenas descobrir caminhos novos, pelos quais as gravadoras não se ousassem aventurar.” 
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Tárik de Souza, autor de diversas críticas no Jornal do Brasil, também coloca 
provocações sobre a localização desse movimento underground, fazendo comentários 
negativos sobre a produção de música na cidade do Rio de Janeiro e relacionando um ciclo 
de inovações a São Pa

 se espalhou.16  
O que se tornou evidente na leitura das fontes é o empenho desses críticos em 

contribuir para dar visibilidade aos independentes, usando um espaço considerável no 
layout das páginas para falar deles – ilustrações são frequentes, como é frequente a 
ocupação de um quarto ou meia página, o que é releva

uporte publicitário de uma grande gravadora.  
Outra coisa que notamos nas fontes foram algumas referências à tradição que o 

Rumo deseja herdar e modificar: “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.”17 Os críticos se surpreendem com a presença de 
elementos usados por compositores 

dente de criação de algo novo.  
Nesse sentido, as pesquisas e experimentações do Rumo são evidenciadas e os 

autores das fontes tendem a utilizar das
 atenção e diferenciar o grupo. 
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 consegui

 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 indep

ras 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 estím

 
15  MARTINS, Eduardo. Os compositores antigos como ponto de partida para o som independente. O 
Estado de São Paulo, São Paulo, 23/01/1982. Caderno 2. 
16  SOUZA, Tárik de. O novo que vem de Sampa e Uruguaiana. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 
26/10/81. CadernoB. 
17  LIMA, João Gabriel. O canto falado. Veja, São Paulo, 23/9/1992. 


