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RESUMO. A forma9ao musical de Gilberto Mendes ocorreu em um momento de intensa discussao 

política e cultural no Brasil, onde nacionali smo e cosmopolitismo polarizavam duramente o cenário 

musical e, ademais, na cidade portuária de Santos, um dos principais polos do comunismo no país. 

A proposta da comunica9ao será discutir a recepi;;ao das idéias coevas, a partir da associa9ao do músico 

com um núcleo do Partido Comunista, o "Clube da Arte''. O compositor, entao jovem militante de 

esquerda, refletiu a viva discussao das aporias da música brasileira, já que as suas primeiras obras 

traziam o nacional como signo. Posteriormente, já no convívio com a trotkista Patricia Galvao, a Pagú, 

inicia um estágio de "encontro" com o surrealismo, que frui na produ9ao do teatro-musical. Nesse 

mesmo ambiente pós-stalinista, participa da cria9ao do madrigal Ars Viva e do Festival Música Nova. 

Por fim, discutiremos como esse convívio intenso com idéias paradoxais desde cedo se projetou e 

pode j ustificar a postura tolerante do compositor diante dos problemas da linguagem musical atual. 

RESUMEN. La formación musical de Gilberto Mendes ocurrió en un momento de intensa discusión 

política y cultural en el Brasil ,  donde nacionalismo y cosmopolitismo polarizaban duramente el 

escenario musical y, además, en la ciudad portuaria de Santos, uno de los principales polos del 

comunismo en el país. La propuesta de la comunicación será discutir la recepción de las ideas coetáneas, 

a partir de la asociación del músico con un núcleo del Partido Comunista, el "Clube da Arte''. E l  

compositor, entonces joven militante de la izquierda, reflejó la  viva discusión d e  l a s  aporías d e  la  

música brasileña, ya que sus  primeras obras traían lo nacional como signo. Posteriormente, ya en la  

convivencia con la  trotskista Patrícia Galvao, la  Pagú , in ic ia  un período de "encuentro" con el  

surreali smo, que se  manifiesta en l a  producción del  teatro musical . En ese mismo ambiente pos 

estalinista, participa de la creación del madrigal "Ars Viva" y del "Festival Música Nova''. Por fin, 

discutiremos cómo esa convivencia intensa con ideas paradojales desde muy temprano se proyectó y 

puede justificar la postura tolerante del compositor ante los problemas del lenguaje musical actual. 

Gilberto Mendes: a ontologia do engajamento. 

Nas elei95es municipais de 2004, um grupo de artistas radicados na cidade portuária de Santos, litoral 

do Estado de Sao Paulo, criou um espa90 de debate para discutir propostas de a9ao político-cultural 

para serem apresentadas aos entao candidatos a prefeito. Consubstanciado em um manifesto redigido 

pelo compositor Gilberto Mendes e pelo poeta Flávio Amoreira, concretizou-se o Fórum Cultural de 

Santos. Aos poucos as reunioes tornaram-se eventos de dimensao considerável ,  acompanhadas por 

estudantes, artistas de todas as áreas, políticos, associa95es de classes, comunidades diversas e imprensa. 

A causa foi a arte e sua política de afirmai;;ao; o efeito: o status de "grupo" que prontamente trouxe 

bra9adas de oposii;;ao de outro fórum, criado por adeptos do governo local que viam no Fórum um 

mero ato de oposi¡;;ao política que subvertia os valores exercidos pela administra9ao da qua! eram 

organicos. Considerando até mesmo o surgimento de urna oposi\:ao, os resultados do Fórum foram 
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positivos, conseguindo urna mobilizac;:ao política que inseriu a questao da arte em urna pauta até entao 

desconhecida pelas campanhas eleitorais anteriores. 

Desde outra perspectiva, a articulac;:ao dessa frente concretizou urna heran¡;;a cultural transplantada por 

Gilberto Mendes através de um fenómeno que Gadamer chama de histórias dos efeitos ( 1 999: 459 e 

seg.) ,  ou seja, as conseqüencias de um mundo vivido que nao se pode ver, mas que determinam as 

a96es pelas quais nos posicionamos interpretando e agindo sobre a própria vida. Em suma, era a 

autonomia da história total atuando sobre o projeto de sentidos individual, que nao se concretiza 

linearmente superando antigos paradigmas, mas estabelece com ele vínculos de eterno retorno, 

impetrando a tradic;:ao no novo. Desta forma, o Fórum Cultural de Santos manifestou os índices de 

reden¡;;ao do compositor recuperado na sua historicidade, pois o próprio surgimento do manifesto 

fundacional já era um efeito rememorativo do incelectual engajado buscando a conscientiza¡;;ao e 

edificac;:ao como fator fundamental de transfom1ac;:ao. O Fórum trazia nos entreatos o ideal de conquistar 

urna elevac;:ao social através de urna frente cultural subordinada a mobilizac;:ao política, na qua! a arte 

manifesta-se como func;:ao social e o intelectual é o seu porta-voz e agente de redenc;:ao. Nesse princípio, 

a ac;:ao do intelectual "procura estabelecer e difundir um novo sistema político-cultural que, desagregando 

a hegemonía dominante, visa construir um novo vínculo organico entre tal estrutura económica e a 

superestrutura ideológica" (Zeron 199 1 :  1 99). A arte torna-se, entao, um elemento l ibertário sensível 

as manifesta96es sociais, e os manifestos estéticos se legitimam pela ac;:ao comunitária que garante a 

efetividade pelo caráter purificativo advindo da consciencia coletiva conseguida pelo esclarecimento. 

Por outro lado, dentro da historicidade do fenómeno, o Fórum reavivou um ambiente sufocado pela 

ditadura militar brasileira ( 1 964 - 1 985), reativando nos domínios públicos a galhardia com que as 

antigas gerac;:oes de intelectuais santistas tratavam as questoes culturais da cidade, tomando-as parte 

fundamental dos planos políticos que a projetaram no cenário nacional. Rememoraram-se, assim, os 

movimentos culturais que se multiplicaram na c idade entre as décadas 1 940 e 60, onde artistas e 

intelectuais fluíam suas convicc;:oes desdobrando-os para espac;:os onde a discussao estética alinhava

se com a !uta partidária forjada em arquétipos ideológicos que desvelavam a ampla difusao do marxismo 

na regiao. 

Tal fenómeno ainda é pouco explorado como objeto de estudo. Apesar da historiografia social brasileira 

dedicar importantes páginas ao fenómeno urbano-trabalhista santista, é fác il constatar que, até o 

momento, os pesqui sadores nao foram sensíveis a relac;:ao dos movimentos políticos locais com a 

construc;:ao de um patrimonio ideológico vertido na produ¡;;ao artística, e vice-versa, na qua] Gilberto 

Mendes é o principal representante, contemporaneamente. O compositor foi um membro ativo dos 

círculos culturais comunistas santistas anteriores a década de 1 960, no entanto, os estudos sobre a sua 

obra e os contornos de sua consciencia política que estimularam sua postura artística, se concentram 

exclusivamente no convívio com o grupo paulistano que em 1 963 redigiu o "Manifesto Música Nova". 

Nascido em 1 922,  ano da Semana de Arte Moderna de Sao Paulo, iniciou seus estudos musicais em 

1 94 1 .  Nessa época, o Estado Novo de Getúlio Vargas ( 1 937- 1 945) vivia seus últimos anos e com ele 

a hegemonia do modernismo nacionalista. O auge desse lento processo na arte foi o Manifesto de 

"Música Viva", publicado em 1 946, um ano após o término da ditadura getulista. A missiva, em 

brevíssimas l inhas, trazia como paradigma o compromisso com a permanente renovac;:ao técnica e 

estética, além de ser um marco na concepc;:ao da música como produto de urna realidade social-histórica, 

ou seja, impregnada com o sentido de evolw;ao e progresso, l ibertando-se do determinismo do folclore 
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como salva-guarda da edificac;:ao política-cultural da nac;:ao, sem desconsiderá-lo e.orno agente histórico 

imprescindível. Assim sendo, a sua formac;:ao musical ocorreu em um momento de intensa discussao 

política e cultural no Brasi l ,  onde nacionalismo e cosmopolitismo polarizavam duramente o cenário 

artístico. 

Porém, o contato do compositor com o debate estético coevo passou longe dos textos ou músicas 

oriundas do movimento Música Viva. Sua aproximac;:ao ao espírito de renovac;:ao estética ocorreu 

dentro da sua própria casa, nas reunioes organizadas pelos irrnaos Cid e M iroel Silveira, que j'á tenta.vam 

sistematizar, em meados de 1 940, toda urna preocupac;:ao com as renovac;:oes estéticas da arte, buscando 

urna vislio cosmopolita que romperia com um nacionalismo interpretado como fascista. O grupo que 

se autodenominou "pesquisistas" era formado por vários intelectuais locais, entre eles os poetas Roldao 

Mendes Rosa, Cassiano Nunes, Narciso de Andrade e Nair Lacerda. Estendiam lac;:os, ademais, com 

jovens artistas paulistanos responsáveis pela revista Clima, onde amiúde escrevia Mário de Andrade. 

Freqüentemente, como relata Gilberto Mendes, o tema do grupo vertia para urna apreci�c;:ao das 

doutrinas do Comunismo, animada pela militancia de urna irrna do compositor no Partido, assím como 

por urna visao compartilhada desse regime político como única possibilidade l ibertária da humanidade. 

Consubstanciando esse ambiente de renovac;:ao esta va a cidade portuá�ia, já entao, um bastiao do 

comunismo nacional. 

Por esse contraponto é que trataremos os fundamentos ontológicos do compositor. Forjado em um 

ambiente artístico da única cidade de porte, no Brasil, na qua! o Partido Comunista venceu urna eleic;:ao, 

em 1 947, e que, ainda hoje, preserva urna considerável alianc;:a corn a esquerda progressista, Gilberto 

Mendes elaborou urna consciencia ativa da arte como instrumento de resistencia que legitima o artista 

pelo testemunho idealista engajado na esperanc;:a do bem comum. 

O "Porto Vermelho" 

A questao de Santos sempre deve ser observada dentro da ótica do porto e sua relac;:ao binomial com 

Sao Paulo. A partir disso, vemos como já a partir do último quartel do século XIX, a expansao da 

economia cafeeira intensificou o processo de modernizac;:ao da cidade, acelerando a fixac;:ao de urna 

elite local, assim como as melhorias de i nfra-estrutura. Enfrentou, no entanto, os problemas advindos 

da transic;:ao do modelo produtivo para o l ivre trabalho, que, entre outros fenómenos, originou urna 

forte segregac;:ao social marcada pot urna intervenc;:ao urbana sem precedentes. Assim sendo, "em fins 

do século XIX as el i tes brasileiras procuravam as cidades i ncrementando formas 'civilizadas' e 

europeizadas do viver urbano [onde] a civi l idade, a v isao técnica, a crenc;:a no progresso, foram 

elementos presentes em todas as intervenc;:oes e modelos construídos" (Lanna 1 996: 19), sendo Santos 

u rn a  das  c i dades  q u e  m e l h o r  representa  e s s a  t rans ic;:ao  para o alto c a p i t a l i s m o .  

Em um trabalho sobre o s  movimentos políticos n o  porto santista, Rodrigo Ta vares (200 1 )  assevera 

que na segunda década do século XX, Santos já era tida como a "a terra da promissao, a B arcelona 

operária brasi leira". Em 1 9 1 3, 44,7% da populac;:ao era constituída por imigrantes, o que contribuiu 

decididamente para a formac;:ao de um movimento trabalhista baseado no anarco-sindicalismo. Aliás, 

sob a lideranc;:a dos anarquistas ocorreu a primeira greve no porto, em 1 904; e assim surgiu a Barcelona 

Brasileira. A partir de 1 9 1 7, o anarco-sindicalismo perdeu forc;:a e, em 1922, o recém fundado Partido 
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Comunista do Brasil, mesmo na clandestinidade, passou a organizar o movimento sindical baseado 

no paradigma da direc;:ao centralizada (Ta vares 200 1 :  1 7). 

Considerado pelos marxistas um espac;:o ideal para a realizac;:ao da consciencia de classe (Ibídem), o 

porto santista respondeu aos estímulos políticos de forma decidida. A Alianc;:a Nacional Libertadora 

(ANL), urna Frente Antifascista, encontrou forte repercussao entre os portuários - vale lembrar que 

indiretamente o Estado Novo brasileiro deveu-se ao fechamento dessa Frente, em 1 935.  Cristalizava

se, por sediar episódios importantes da !uta trabalhista brasileira, o estigma de resistencia dos portuários 

santistas, fato que se tomou fundamental para o PCB nao só como efetivac;:ao dos ideais revolucionários, 

mas também como ícone visando a sua expansao no cenário político nacional (Ibidem). Assim, 

independel)te da intensidade com que a massa trabalhadora se associava ao Partido, construiu-se um 

vínculo idealizado de Santos com o comunismo, tanto pela ªºªº do PCB como pela polícia política, 

de tal forma que a antiga Barcelona Brasileira passou a ser a moscouzinha -a cidade verrnelha -, apodo 

cunhado nos anos 40 pelos agentes do DEOPS (Departamento de Ordem Política e Social) (Tavares 

200 1 :  25). 

No entanto, essa projec;:ao mitificada do Porto Vermelho como movimento unificado de luta orientada 

por urna concepc;:ao monolítica do comunismo escamoteava situa\:Ües no sentido de construir o PCB 

como agente salvacionista. Como demonstra Rodrigo Tavares (200 1 ), a situa\:ao política era muito 

mais complexa, durante o Estado Novo. Na disputa pelo poder no porto coexistiam inúmeras correntes, 

dentre elas: "Stalinistas, Trotskistas, Prestistas, Miguelistas, Outubristas, Rabellistas e Ditatoriais 

Albertistas" (Ta vares 2001 :27).  Ademais, as associac;:oes atuantes polí ticamente se caracterizavam, 

também, pela diversidade étnica, como a Frente Negra Brasileira (FNB), de tendencias getulistas, ou 

as associa\:oes de estrangeiros, como o Centro Republicano Espanhol unido aos comunistas pela !uta 

anti-franquista. 

Na tese de Rodrigo Tavares (Ibídem), a imagem de um sindicalismo forte controlado pelo PCB, através 

da Federac;:ao S indical de Santos, era mais urna cria\:ao de intelectuais para intelectuais, entre eles 

Jorge Amado, do que propriamente urna realidade, ha ja  vista os inúmeros paradoxos entre as fac\:é'íes 

que impossibilitavam a ruptura dos limites ideológicos e/ou culturais dos trabalhadores. De qualquer 

forma, os desdobramentos do esfor\:o para construir urna "Frente Única dos Trabalhadores" ao redor 

do PCB, aliadas as políticas comunistas da revoluc;:ao via ac;:ao cultural, acabaram proporcionando urna 

alianc;:a com os intelectuais, nao só pela necessidade de propaganda de diversas naturezas, principalmente 

através de pequenos jomais, mas também como articuladora de ac;:oes para elevar o nível cultural dos 

trabalhadores, realizando cursos de alfabetizac;:ao, assim como palestras e conferencias que velavam 

a doutrinac;:ao marxista. 

Os intelectuais e o Partido Comunista do Brasil (PCB) 

A atua\:aO dos intelectuais dentro do PCB obedecía duas perspectivas: dos 

intelectuais pelo paradigma humanitário em "defesa da cultura e do progresso da humanidade", como 

afirma o chamamento da Revista Seiva da Bahía, de 1 937, interpretando o comunismo como OP\:ªº 

l ibertária e de vanguarda na !uta contra os diversos totalitarismos; e do Partido, conferindo aos 

intelectuais "a articula\:ªº de um novo bloca histórico, distinguindo metodologicamente duas esferas 

complexas: a estrutura sócio-economica e a superestrutura ideológica e política" (Hugues Portelli apud 

Zeron 1 99 1 :  1 97) .  Para tanto, os intelectuais deveriam criar estratégias para urna ampla campanha 
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educacional e ideológica que extrapolasse a mera propaganda militante, vinculando o transito de idéias 

com a estrutura, de tal forma que "as ideologías e atividades políticas tomassem consciencia dos 

conflitos que se desenvolvem ao nível da estrutura" (Ibídem: 1 99). 

Assim, desde a' élécada de 1 920, a atuar;ao dos comunistas, tanto na imprensa como nos círculos 

artísticos, tornou-se majoritária em muitas instituir;oes como, por exemplo, na Associar;ao Brasileira 

de Escritores. Nos gremios trabalhistas, essa estratégia concretizava-se na medida em que o nó górdio 

da consciencia política passava pela elevar;ao cultural do associado. Em Santos, os inúmeros jornais 

que circulavam, da mesma forma que as agües do Partido que ocorriam nas diversas associa<;:oes, eram 

coordenadas dentro dessa concepr;ao i luminista onde a mensagem evidentemente se relacionava com 

a propaganda dos princípios l ibertários do comunismo. 

No entanto, e apesar de explícitas manifesta<;:oes ideológicas, principalmente nas publicar;oes dirigidas 

pelo advogado Raphael Sampayo Filho, a atua<;:ao dos comunistas se caracterizava pela omissao de 

sua ideología em espa<;:os públicos. A estratégia era a veicular;ao nos vaos da sociabil idade através da 

infiltrar;ao em organizac;oes relativamente l ivres de suspeitas, haja vista o perene estado de repressao 

policial. Podemos constatar esse fato em inúmeros casos, como, por exemplo, na Frente Negra Brasileira. 

Fundada com o intuito de elevar a condi<;:ao sócio-cultural do negro, a FNB, de inicial cunho getulista, 

proporcionava aos seus mai s de 2000 associados aulas de alfabetizac;ao, línguas, piano e violino, 

através de professores posteriormente reconhecidos como mihtantes do partido. Denúncias contra as 

ac;oes veladas dos comunistas em associar;oes congeneres eram freqüentes, e geralmente a oposic;ao 

ao PCB acusava o vínculo com as atividades culturais, previstos nos estatutos das instituic;ües trabalhistas, 

como espa<;:o doutrinário subversivo. 

Essa infiltrar;ao expandía os limites do porto e,  até mesmo os jornais notoriamente ligados a el ite 

santista, como A Tribuna, artigas de intelectuais ligados ao comunismo como Roldao Mendes Rosa, 

Miroel Si lveira, Reynaldo Bairao, entre outros, eram publicados inocentemente. Assim, na mesma 

edir;ao em que se anunciava o combate ao comunismo no mundo e no Brasil, veiculava-se um texto 

de Bairao que criticava o "existencialismo" do nacionalismo musical brasileiro através de urna crítica 

a um compositor local que, interiorizando o folclore, nao conseguía realizar um vínculo com o social, 

como Prokofiev na Rússia Soviética: "na verdade ele nem mesmo sabe o que de enorme ainda poderá 

criar, tendo tanto assim de interioridade, interiorismo o dele que é um verdadeiro manancial de coisa 

l ír ica.  Um bom, mas um i nconsciente,  creiam" (A Tribuna 2 de janeiro de 1 94 8 :  3 ) .  

O "Clube de Arte": a distinta fachada dos comunistas. 

Como desdobramento dessa atividade artístico-propagandística comunista surgiram tanto os Clubes 

de Gravura como os de Cinema. Em Santos, ambos movimentos, mas principalmente o de Gravura, 

haja vista a disputa dentro do Clube de Cinema de comunistas com católicos progressistas, foram 

fundamentais para as estratégias de infiltrar;ao do Partido nas camadas elevadas da sociedade, 

principalmente após ser decretada a sua i legalidade, em 1 947. Do Clube de Gravura dirigido pelo 

pintor Mário Gruber, surgiu o Clube de Arte, que iniciou Gilberto Mendes na mil itancia do PCB . 

Justamente nessa época, a campanha contra os "moscovitas" brasileiros recrudesceu. Manchetes como 

"O comunismo é um estado de retrocesso no progresso social da humanidade" (A Tribuna 1 5  de abril 
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de 1 948: 1 ), ou urna série alarmista difundindo que "o teITor é vermelho e ele é iminente" tornaram

se freqüentes na imprensa santista, assim como em todo o Brasil 1 • 

A par de urna radicaliza¡;ao esquerdista do Partido concretizado no manifesto de 1 950, as frentes 

culturais ganharam o status de trincheiras fundamentais na !uta para a revolu¡;ao. O Clube de Arte se 

tornou urna "Frente de Massas", reunindo intelectuais ou personalidades da cidade, militantes ou 

simpatizantes do partido, entre eles Osear Yon PfuU, dramaturgo que se especializou no teatro infanti l ;  

sua esposa Gilberta Autran, irma de Paulo Autran, ator símbolo do teatro brasileiro contemporiineo; 

o poeta Rolda.o Mendes Rosa; o advogado e político Raphael Sampayo Filho, militante comunista e 

ex-candidato ao senado, concorrendo com Luiz Carlos Prestes pelo PCB ;  os artistas plásticos Mário 

Gruber e Gasta.o Frazao; as atrizes Nél ia  S i lv a  e Therezinha de A lmeida e ntre outros. 

O cotidiano do Clube dividia-se em duas frentes: a doutrinária voltada para o estudo do marxismo 

realizado pelos militantes-sócios, principalmente através dos seminários promovidos por Pedro Mota 

Lima, e as atividades de fachada para o público em geral através do ensino artístico. Nessa frente, a 

estratégia era realizar cursos de forma¡;ao l ivre em diversas áreas como ceriimica, gravura, pintura, 

música, de tal forma a concretizar, como postulava Lenin, a revolu¡;ao através da "heran¡;a cultural 

capitalista do qua! o próprio comunismo é resultado" e, assim, "encaixar a revolu¡;ao na esteira de urna 

linha de evolu¡;ao de tipo ocidental", onde o comunismo é tido como "o desenvolvimento lógico do 

acervo de conhecimentos humanos" (Zeron 1 996: 267). 

Nesse espa¡;o público, a doutrina¡;ao era deixada para os entreatos da convivencia diuturna com os 

alunas e os freqüentes atas públicos, como os cursos de l iteratura, exposi¡;oes diversas, palestras sobre 

arte, enfim, pretextos para nas entrelinhas provocar a conscientiza¡;ii.o social da burguesía local 

introduzindo assuntos ou aprecia¡;oes artísticas visando mobi l izar a crítica social do "aluno " .  

A participa<;ao d o  público santista nas atividades d o  Clube era intensa, principalmente nos cursos 

l iterários. Os convidados nos anos stalinistas eram somente militantes ou simpatizantes do PCB como 

Dalcídio Jurandir; Rossini Camargo Guarnieri2, que por incontáveis vezes desceu a Serra do Mar para 

discorrer sobre seus poemas engajados; o artista plástico Carlos Scliar; os escritores José Geraldo 

Vieira e Helena Silveira; os músicos Cláudio Santoro e Anna Stela Schick; além de exposi¡;oes como 

a que Gilberto Mendes organizou sobre Mário de Andrade, inclusive trazendo o c ineasta Rui Santos, 

que produziu diversos documentários de c urtas-metragem sobre as atividades do Partido. 

Mário de Andrade: o zdhanovismo "avant la Iettre" do Ensaio mediando a consciencia 

revolucionária. 

O caldo doutrinário vertido nas palestras e painéis do Clube de Arte era apoiado no cotidiano escolar 
por material onde se poderia inocular idéias socialistas através da arte. No caso da música -curso 

l. Artigos atacando o comunismo intensificaram-se a partir do ano de 1948. O jornal A Tribuna de Santos passou a reproduzir 
urna série de reportagens sobre o comunismo na Europa, assinados por Stanislaw Mikolajczyk, o antigo primeiro ministro e 
presidente do Partido Campones Polones que, no pós-guerra, viu seu partido dissipado pelo Partido Operário Unificado Polones 
(PZPR), de tendencia soviética. Só lhe restou a oposi�ao desde Londres ... 

2. lrmao do compositor Mozart Camargo Guarnieri, que protagonizou um intenso debate com H.J. Koellreuttcr sobre as diretrizes 
da música brasileira. Defendendo o nacionalismo, Mozart Camargo Guarnieri atacou violentamente as tendencias da vanguarda 
dodecafOnista acusando-as, na Carta Aberta aos Músicos e Críticos do Brasil, de 1 950, de serem urna "nefanda infiltrai;:ao 
formalista e antibrasileira" e "refúgio de compositores medíocres". Para Guarnieri, alinhado circunstancialmente com o Manifesto 
de Praga, o dodecafonismo era "urna música burguesa e decadente". 
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coordenado por Gilberto Mendes- a base do ensino era realizada pelos textos de Mário de Andrade 

( 1 893- 1 945). Para o compositor santista, o intelectual paulistano teria precedido Zdhanov na concep<;iib 

normativa da arte como elemento de transformac;ao e educac;ao da consciencia política. O Ensaio sobre 

a Música Brasileira, de 1 928, tornou-se, entao, urna cartilha doutrinária. Através do entendimento de 

Andrade da "cultura popular como o inconsciente coletivo da Nac;ao" (Contier 1 994: 34), e processo 

"dinamico e anti-museológico, que vai se transformando com o tempo em mil variantes" ( lbidem), 

Gilberto Mendes encontrava-se com os desígnios do Partido, ou seja, a música deveria reger-se pelo 

"nacionalismo, através de um realismo temático com vínculos populares estabelecidos através do uso 

do folclore" (Zeron 1 996: 293). 

A própria obra de Gilberto Mendes nesse período consubstanciou as idéias de Mário de Andrade. O 

"cisma com os problemas levantados pelo Ensaio" (Mendes 1 994:55) materializou-se em inúmeras 

obras. Canr;iio Simples é urna delas, senao a mais i lustrativa, urna das mais simbólicas, pois é a música 

para urna poesia de Tereza de Almeida sobre Pedro Mota Lima, o guia doutrinário do Clube de Arte3. 

O primeiro aspecto que remete aos protocolos estabelecidos pelo Ensaio é a originalidade temática 

(Fig. l )  que evita a citac;ao l iteral de um tema tradicional, mas que no exercício da cria9ao pelo gesto 

folclórico permitiría descobrir, como diria o Mário de Andrade, "novos critérios harmonicos ou 

polifélnicos [ . . .  ] internalizados pela observac;ao sutil e rigorosa dos processos melódicos, rítmicos e 

timbrísticos" (Andrade apud Contier 1 995: 1 1 3) .  Outros paradigmas se apresentam exemplar nessa 

can<;iio de 1 957.  É o caso da simplicidade da forma binária, porém trabalhado desde a perspectiva 

sofisticada, pois o tema da sec;ao B (Fig. 2) é urna "varieta" do tema da sec;ao A (Fig.  1 ) . 

,,--
Canto r ni 

J. ]11 j J J J IIa 
Fig. l - Se9ao A 

fJ J J J J IJ l 

Fig.2 - excerto da Se9ao B .  

Outro aspecto explícitamente vinculado as idéias de Mário d e  Andrade é o desenho melódico. O tema 

construído por Gilberto Mendes (Fig. l )  parece concentrar-se nas observac;oes feitas no Ensaio sobre 

3. Jornalista de importante participa<;ao no Partido Comunista Brasileiro, foi o fundador e editor, ao lado de Álvaro Moreira, 
Aydano do Couto Ferraz, Dalcídio Jurandir e Carlos Drummond de Andrade, da Tribuna Popular. Fundado em 1 945, o diário 
foi fechado em 1 947, reaparecendo posteriormente, em 1 953, como "Imprensa Popular". 
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a música brasileira: "a nossa melódica afeic;:oa as frases descendentes" (Andrade 1 972:7 1 ) . Da mesma 

forma podemos relacionar o gosto pelos saltos melódicos de terc,;a, acentuados nos momentos cadenciais 

(Fig 3). 

Fig. 3 - saltos de ten;a 

---------
n1J JJJ J. JI 

No que diz respeito a estrutura melódico-harmónica, a eleic;:ao pelo modo mixolídio (tema da sec,;ao 

A - Fig. 1 ) , caracterizado pela sétima "abaixada'', é outra constatac;ao de Mário de Andrade sobre a 

música folclórica brasileira que é incorporada no plano harmónico-melódico da Canc;ao Simples. O 

musicólogo, no entanto, dizia que "o emprego da melódica popular ou invenc;ao de temas pastichando 

ela, fazem o autor empobrecer a expressao" (Andrade 1 972: 55).  Nessa perspectiva podemos imaginar 

a razao do modo mixolídio ser mitigado por urna harmonia aparentemente desfuncionalizada pelas 

falsas relac;:oes estabelecidas na conduc;ao harmónica. A sonoridade debussyniana da passagem fo1ja

se no primeiro acorde, pois inicia a canc;:ao enfraquecendo a tríade de Ré, acrescentando a sexta menor 

(Sib -formando, por enarmonia com La#, o trítono característico da falsa relac;ao), sobre um pedal de 

quinta que é imperecível na sec;:ao (Fig.4 - comp. ! ) . Chega a subdominante por um movi mento de 

dominante individual de Sol, com sétima e nona maior, sem a terc;a o que garante a ambigüidade 

característica da passagem (Fig.4 - comp.2).  Referenciando movimientos da música popular coeva, 

introduz urna sétima maior no acorde de Tonica na conclusao da primeira semi-frase, forjando urna 

cadencia plagal típica em Debussy, pelo acréscimo da nona no acorde de subdominante. Assim, Mendes 

segue a concepc;:ao clássica de constrw;ao temática, também considerando que o consequente constituí

se ao redor da cadencia V/IV - v9> - I (Fig.4 - comp. 3 - 7) .  Em suma, estabelecendo a ambigüidade 

como paradigma, a funcionalidade da seqüencia é velada por notas estranhas as func;oes harmónicas 

que enfraquecem as relac;oes hierárquicas entre os acordes . . .  é o princípio da falsa relac;ao herdada pela 

admirac;ao de entao por Debussy (cf. Mendes 1 994: 55).  

Gilberto Mendes, dessa forma, obedecía a um dos principais mandamentos de Mário de Andrade na 

realizac;ao da harmonia da música que deveria atender ao caráter nacional, pois o apelativo da sétima 

"abaixada'', o uso explícito de um modo nao poderia se "restringir aos processos harmónicos populares, 

pobre por demais. Tem que ser um desenvolvimento erudito deles. Ora, esse desenvolvimento coincidirá 

fatalmente com a harmonia européia" (Andrade 1 972: 76), como o caminho debussyniano escolhido 

pelo compositor santista, nessa sec;ao da canc;ao. 

Outro aspecto importante da Canr;ao Simples, em relac;ao ao alinhamento com as pautas do nacionalismo 

firmados por Mário de Andrade, é a questao do ritmo. Na sec,;ao B (Fig.5, p. 54), Gilberto Mendes 

introduz um tango brasileiro, onde a pauta rítmica da danc;a típica de tantas nac;oes de genese ibérica 

é envolvida por urna melodía de ancestral feic;ao da ligeira polca. Coisa brejeira, a la Ernesto Nazareth. 

Acelerando o tempo, mudando o caráter languido da sec;ao anterior, acompanhando a melodia variada 

de A, modulando para Ré jonio e harmonizando singelamente em cadencias V - 1, destaca a forc;a do 

ritmo nacionalizante que deveria ser sentido integralmente para a retroac;ao da identidade do caráter 

nacional. 
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Esse processo tornou-se recorrente na obra do  compositor, podendo ser observado nao só  em obras 

zdhanovistas da década de 1 950, como Ponteio, e outras carn;oes do mesmo período, como o Ciclo 

Raul de Leoni, mas re-elaborado como abstrac;ao nas fases posteriores de vanguarda, quando o objeto 

sonoro é extraído de um fen6meno popular, nao musical, que, tratado como metalinguagem, cria 

vínculos comunicativos de forte retroac;ao popular, como ocorre em Santos Football Music ( 1 969). 

Baseado no princípio retroativo da arte, essa re-elaborac;ao abstrata dos elementos nacionais apresenta

se ademais como urna solu9iio a u m  tema fundamental para M ário de Andrade : a questao 

nacional/universal. Para o musicólogo, a música universal nao seria mais nada do que o desdobramento 

da genial idade de um compositor, assim, "a universalizac;ao da música erudita brasileira somente 

poderia acorrer [ ... ] através de obras <esteticamente l ivres>" (Contier 1 995: 1 02). Para tanto, o compositor 

deveria criar um ideal de coletividade, sintonizado com "a alma do povo". 

A liberdade estética trotskista 

A partir de 1 960, Gilberto Mendes, já livre das amarras zdhanovistas-stalinistas, sem negar a elaborac;ao 

do signo novo, da abertura estética, conduzindo sua obra a pesquisa de novos carninhos de expressiio, 

vincula-a a coletividade pela identidade abstraída. Através da utilizac;ao de materiais sonoros como 

os sons de urna partida de futebol, o compositor buscou transcender a representa91io naciona]jsta através 

da manutenc;ao do corpo estático do material folclórico pela identidade de sua música com seu habitus, 

tal qual define Pierre Bourdieu, ou seja, "os atores sociais estao inseridos espacialmente em determinados 

campos sociais, de posse de grandezas de certos capitais (cultural, social, economico, político, artístico, 

esportivo etc.) e o habitus de cada ator social condiciona seu posicionamento espacial" (Azevedo 2003 : 

Internet). 

Essa supera<;ao para urna liberdade estética tem data de nascimento: a morte de Stalin. Apesar do Clube 

de Arte prosseguir até meados de 1 960, em 1 955,  o próprio Gilberto Mendes declara que passou a ver 

na rela9ao de sua música com o Partido um elemento de estagnac;iio. Iniciou, entiio, estudos com Olivier 

Toni em Sao Paulo, ademais, estabeleceu relac;oes com Régis e Rogério Duprat, também al unos de 

Toni, também militantes do PCB .  Coincidentemente, um ano mais tarde, no XX Congresso do Partido, 

deu-se a conhecer o discurso de Kruschev revelando os crimes e atrocidades de Stalin. "A hegemonía 

da vertente stalinista foi abalada seriamente [ . . .  ] e a mentalidade arraigada pela ideología marxista

leninista durante décadas entrou em crise. A tradi9ao perdia sua solidez ideológica. Abria-se um 

período de crescente questionamento que fomentava o surgimento de urna 'nova esquerda"' (Si lva 

2005 : Internet). 

Esse processo flexibilizou a guerrilha estética e assim foi possível urna abertura que possibilitou a 

aproximac;ao do compositor com Patrícia Galvao, a Pagú, ex-esposa de Oswald de Andrade, escritora 

de primeira hora do Movimento de Arte Moderna de 1 92 2  e militante ardorosa do comunismo, mas 

que, "triturada" pelo Partido, voltou-se para o trotskismo com energia. Pagú nunca se aproximara do 

Clube de Arte, pois sendo o núcleo urna célula do Partido era naturalmente um campo hostil e indesejado. 

No entanto, o quadro reverteu-se pelo enfraquecimento doutrinário posterior a 1 956 que possibilitou 

a vinda no Clube de Arte de pessoas distantes do radicalismo stalinista como Sérgio Milliet, antigo 

companheiro da escritora. 
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Esses novos ares determinaram, também, o desligamento do Clube de Arte do Partido. Já com ares 

de clube social, os antigos membros passaram a se associar com Pagú e com o movimento de teatro 

amador. Assim, tanto a escritora como o seu antigo companheiro Geraldo Ferraz, entao editor do jornal 

A Tribuna, i niciaram urna "conversao" trotskista, baseada principalmente na veicula9ao do surrealismo 

de André B reton. Pagú era urna ativista do manifesto de 1 938 -Por uma arte revolucionária e 

independente-, redigido por Breton, Diego Rivera, e com a aquiescencia de Trotsky. A sua l iberdade 

estética vinha da convic<;ao da arte como "urna alian9a em pro! da civilizar;:ao, da vida, do ser humano 

em sua plenitude de manifesta<;oes" (Breton 1 938: Internet). Já com a companhia de Gilberto Mendes, 

trouxeram "Pando e Liz" do entao desconhecido Femando Arrabal; montaram Ionescu, "A Cantora 

Careca"; enfim, fizeram o primeiro ato do teatro amador santista, sendo o segundo o aparecimento 

de Plínio Marcos, Sérgio Mambert, Bete Mendes, Ney Latorraca, Nuno Leal Maia, Tanah Correa, 

Lúcio Menezes entre outros. O próprio Gilberto Mendes, assim como Willy Correa de Oliveira 

partic ipavam do movimento de forma ativa, escrevendo música incidental para per;:as de Ionescu. 

Outro desdobramento da desarticular;:ao do antigo Clube de Arte foi o surgimento da Sociedade Ars 

Viva, criada em 1 96 1  com o intuito de divulgar um repertório musical inusual nas salas de concerto, 

principalmente a música contemporanea, a medieval e a renascentista. Na sua apresenta<;ao a sociedade, 

a articulista do jornal A Tribuna garantía que "nao se tratava de urna organiza<;lio com tendencias 

ideológicas (grifo nosso) [ . . . ] , mas de um movimento independente onde a divulgar;:ao da arte é o 

principal objetivo" (A Tribuna 1 9  de novembro de 1 96 1 ) . No amago do Madrigal, Gilberto Mendes 

desenvolveu considerável parcela de suas "experiencias" musicais, que foram determinantes para 

torn á - l o  u m  d o s  p r i n c i p a i s  c o m p o s i tores para g en e ro v o c a l  da m ú s i c a  bras i l e i r a .  

Dessa forma, Gilberto Mendes, acumulando sua convivencia com artistas paulistanos e desenvolvendo 

o seu próprio projeto musical, em Santos, viabilizava seu desejo de desenvolvimento artístico sem 

negar sua convic<;lio de urna arte socialmente engajada. Os princípios trotskistas, entao, coincidiram 

na determinar;:lio estética do compositor santista: a livre expressao; o repúdio ao autoritarismo; o 

material expressivo a disposir;:lio do criador e nlio o contrário; em suma, a liberdade da pesquisa estética 

como princípio fundacional. Ademais, o surrealismo tao caro a Pagú tomou-se um elemento predominante 

em sua obra, principalmente no teatro musical, que possibilitou fluir sua consciencia política forjada 

na mfütancia comunista, objetivando, através da meta-narrativa típica do genero, críticas de cunho 

social, fossem políticas, artísticas ou comportamentais. 

"O homem impresso na obra" 

Formado em um dos momentos mais intensos do século XX, Gilberto Mendes permanece fiel as 

convicr;:oes humanitárias que o ligaram ao comunismo, e nele construiu a consciencia de que o artista 

é, sim, um porta-voz da sociedade. O compositor continua convicto de que a arte tem urna funr;:lio 

comunicativa e edificante. Justamente, essa consciencia alertou-o do fato de que a vanguarda estruturalista 

perdera o vínculo com a sociedade ao concentrar-se apenas no material sonoro, que como diz Aurélio 

de la Vega "no es concebido para ser gozado sino para ser sufrido y analizado" (Vega 1 99 1 : 58). Assim, 

a retroa<;ao como fundamento comunicativo essencial da arte na constru<;lio do edificio social, adquirido 

na militancia comunista continua intacto na obra do compositor, porém, abandonando a normatizar;:lio, 

a fórmula, encontrando na l iberdade estética justamente um caminho para combater urna sociedade 

que cada dia mais ve sua vida normatizada, nivelada na sua possibilidade crítica por urna indústria 

de massa. 
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Do signo do novo nasceu o gesto de tolerancia ao buscar a comunica<;:ao sem negar o compromisso 

com a complexidade, com o conhecimento humano, a pesquisa, a evolu<;:ao da sociedade através do 

desenvolvimento intelectual, da consciencia, ou seja, a arte como frente de "repúdio as barbáries das 

guerras e ao autoritarismo", como con clamado no manifesto trotskista de 1 938.  Assim, o que nós 

chamamos de pós-moderno em Gilberto Mendes foi a fórmula para equilibrar os contrastes de um 

intelectual que absorveu sua historicidade, vinculando-a a arte como a<;:ao efetiva, mas que, também, 

surgiu, dentro de sua consciencia social, como resposta <liante da perplexidade subjacente nos meandros 

da opressao a que estao submetidas as classes trabalhadoras e a humanidade de forma geral, a quem 

"só resta tocar um tango argentino" (?neumotórax de Manuel B andeira apud Gilberto Mendes, em 

O Último Tango em Vila Parisi). 
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