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“Pasan los músicos, quedan los artistas.” 
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Introdução	

O presente artigo faz parte do projeto de pesquisa “‘Cultura do Vinil’: Práticas e 

representações entre os amantes do LP no Rio de Janeiro”. O termo “cultura do vinil” é 

uma categoria nativa utilizada para designar um conjunto de práticas sociais do universo 

que investigo. Proponho, pois, tomarmos a categoria analiticamente a partir do conceito 

de mundo artístico (Becker, 2003). A investigação visa compreender o interesse pelos 

discos de vinil a partir de sua circulação pela cidade e pelas narrativas dos amantes do 

LP1, através de uma observação de perto e de dentro (Magnani, 2002). É considerada, 

ainda, a história recente do suporte dentro da indústria fonográfica brasileira, assim 

como questões referentes à materialidade do vinil como experiência. Percorrendo a 

trajetória social de algumas obras editadas em vinil, reflete-se acerca da especificidade 

de suas instâncias de consagração. 	

Por fim, sugiro uma análise etnográfica do “garimpo”, uma das práticas sociais 

deste universo, onde parece haver um intenso jogo entre ação e representação social. 

Este último ponto dá cor a este artigo, resultado dos primeiros rascunhos que desenvolvi 

sobre a discussão.	

As reflexões e trajetos etnográficos se dão a partir de minha circulação junto a 

quatro interlocutores, que apresentarei brevemente. Um deles é Alexandre, de 33 anos, 

“nascido e criado” na comunidade do Cantagalo, localizado no bairro de Pendotiba, 

																																																								
1 No início da investigação utilizava o termo “colecionador de vinil” irrestritamente para qualquer 
interessado e possuidor de LP’s. Com o passar do trabalho de campo, percebi que era inadequado o uso 
do termo para qualquer agente que teria um gosto pelo disco de vinil. “Colecionador” é um tipo social 
específico, como me foi extensamente apontado pelos vários interlocutores. O colecionador seria aquele 
que possuiria um projeto (Velho, 2003) no mundo dos vinis, que estou chamando de “projeto 
colecionista”. Forjo o termo “amante do vinil” ou “amante do LP” para designar o interessado na “cultura 
do vinil” de maneira geral. Para além de ampliar o sentido que daria a categoria “colecionador”, acredito 
que “amante” dê ênfase à paixão pelos “objetos em função de sua ordem em uma série” (Baudrillard, 
1994).	



Niterói. Durante o transcorrer da investigação trabalhava como vendedor de salgados 

em um trailer e como porteiro. Eventualmente, atua como DJ em festas e casamentos 

para se divertir e conseguir um dinheiro “extra”. Porém, tem muita vontade de produzir 

sua própria festa onde tocaria exclusivamente seu LP.	

Murilo tem 23 anos, é natural da cidade de Vitória, Espírito Santo. Foi morar em 

Niterói em 2010 para cursar Ciências Sociais na UFF. É DJ de vinil e o conheci na 

universidade, enquanto também cursava a mesma graduação. Foi Murilo quem me 

apresentou a Ricardo e Pedro “Tic”, dois ex-alunos do curso de Ciências Sociais.	

Ambos são professores de sociologia da rede estadual do Rio de Janeiro e vivem 

em bairros que abrigam camadas médias da cidade. Ricardo “Pinduca” tem 28 anos, 

também é niteroiense e mora no bairro de classe média Icaraí. Pedro tem 29 anos e, 

assim como Murilo, mora no bairro Gragoatá.  	

Ricardo, Pedro e Murilo são amigos e mantém uma relação de muita 

interconexão, principalmente no que se refere à “cultura do vinil”. Ricardo e Murilo tem 

em Pedro a figura de um iniciador, de alguém que possui um grande “conhecimento”2 

do mundo dos LP’s e constantemente citam ou me indicam Pedro para tomar algum tipo 

de orientação.	

Notas interpretativas sobre o “garimpo”	

  Se fosse definir o “garimpo” a partir de uma descrição superficial, como nos 

alertou Geertz (2008) no caso das piscadelas, colocaria que o “garimpo” é a ação de 

visitar espaços de venda/troca de discos (ou seja, sebos, feiras, acervos pessoais, 

camelôs, lojas, etc) em busca de algum disco, onde não necessariamente se procure 

algum LP específico. 	

Bernard Cohn (1996) em “Colonialism and Its Forms of Knowledge – The 

British in India” trata das coleções feitas pelo Império Britânico a partir de expedições à 

Índia não só como um projeto colonial, mas como uma construção de representação do 
																																																								
2 O termo “conhecimento” aparece no campo, por vezes, como uma categoria nativa e se refere 
como uma sabedoria na “cultura do vinil”. De uma maneira geral, é referente ao “conhecer” as fichas 
técnicas dos discos, onde informação como saber quem foram os músicos que tocaram no LP, em que 
ano, que gravadora, que selo o lançou são marcantes. Também pode se referir ao conhecer das “marcas de 
estima” que estão no LP. É identificar certos traços físicos do encarte e, dele, conseguir extrair 
informações acerca da obra ou disco. Em um “garimpo”, por exemplo, Pedro conseguiu identificar se o 
disco Werther (1970) era pirata ou não, a partir da sua contra-capa. A prensagem original tinha um erro 
na grafia de uma das músicas, que teria sido corrigida nas prensagens posteriores.	



que é a Índia.  Indica que “coletar, organizar, colecionar, exibir” são possíveis a partir 

de “categorias de pensamento”. 	

Seu trabalho aponta como as representações sobre o que se coleciona (incluindo 

todas as técnicas de colecionamento) atuam sobre as classificações e como estes vetores 

constroem representações. Também é possível perceber as atuações de diferentes 

agentes sociais em um projeto colecionista e como suas posições operam no decorrer 

das ações. Neste sentido, acredito ser rentável pensarmos no “garimpo” como um ato 

colecionista.	

Já Tchen em “Who is curating what, why? Towards a more critical commoning 

práxis” (2013) se lança no questionamento acerca do que seria realmente um curador. 

Sua rentável distinção entre “curador” (profissão) e “prática curatória”, nos permite 

reconstituir o surgimento da curadoria como profissão, assim como enxergar práticas 

curatórias em momentos históricos onde não havia a figura única do curador. Desta 

forma, para Tchen, fazer uma curadoria é, de alguma forma, colecionar e colocar itens 

em uma relação a outros. 	

A operação do “garimpo”, assim como as categorias mobilizadas para sua 

fruição, demandam um conhecimento, um acionamento de um repertório social deste 

mundo. Penso que tomar o “garimpo” como um ato colecionista e um ato curatório, a 

partir dos termos já propostos, nos dê uma orientação acerca das possíveis 

interpretações desta prática social. Especificamente em relação ao entendimento do 

“garimpo” como uma ação de curadoria, penso que seja fundamental ficar atento à 

conexão entre “garimpo” e acervo pessoal dos interlocutores que acompanho. A 

proposta é refletir acerca das representações que orientam o “garimpo” e como este 

altera as representações sobre o acervo e outras práticas “vinílicas” destes amantes do 

vinil.	

Categorizando os discos	

Desde o início do trabalho de campo, em janeiro de 2013, Alexandre, o primeiro 

amante do LP que estabeleci diálogo, me presenteava com discos de sua coleção ou 

selecionavam outros que eu deveria levar do “garimpo” com a explicação de que estes 

eram discos “básicos”, de “discografia básica”.  	



 Percebi que, ao contrário do que inicialmente imaginei, ser “básico” não era uma 

alcunha pessoal designada aos discos que considerava essenciais. Como pude notar 

acompanhando outros interlocutores em visitas, “garimpos” e entrevistas, estava diante 

de uma forma de classificar este universo. O “básico”, como o “obscuro”, “lixo” ou 

outra categoria nativa, expressavam algo de uma semântica local. A meu ver, assim, 

refletir sobre o “garimpo”, ou melhor, ver no “garimpo” um ponto de partida para 

problematizações passa por discutirmos as categorias que, de forma criativa, são 

acionadas pelos interlocutores deste trabalho. 	

“Básico”	

 Os discos básicos são representados como aqueles que se interessa, porém são 

muito “populares”, “fáceis de achar [em “garimpos”]”. São discos de obras que 

representam o gosto do amante do LP ou discos onde este reconheça algum apreço 

estético, mas, apesar de “básicos”, não são os mais valiosos de seus acervos. Como me 

colocou Pedro, um amante do LP: “acho que vai pela popularidade do artista, o que faz 

que tenha muitos mais discos por aí. O que de alguma forma é um clássico, é mais 

conhecido, é básico. Chico [Buarque] é básico”. Murilo complementa, “tipo você ter um 

Jorge Ben ou outro, um Elis [Regina] ou outro, Gal [Costa], Chico [Buarque]... Discos 

que tomaram uma proporção de popular”.	

O sentido aqui de “popular” não se refere a uma abordagem de classe, mas de 

uma reputação na “cultura do vinil”, ou seja, referem-se a esses discos como sendo não 

só “fácil” de se ter, mas “fáceis” de se conhecer.  	

Ser básico, porém, não é necessariamente ser essencial, imprescindível. Como 

coloca Pedro: “É básico, mas tão básico que você às vezes nem tem, entendeu? E assim, 

Chico Buarque, eu gostaria de ter a discografia dele? Gostaria. Mas assim, eu não vou 

investir esforços... Não vou direcionar os esforços. Claro, se eu pegar um cara vendendo 

todos a um real, seja a dez reais, pra completar a sequência maneira, claro. Mas são 

básicos...”. 	

O básico encontra-se no limiar entre a necessidade e a indiferença, é sedutor ao 

mesmo tempo em que é ordinário. O amante do vinil deseja possuí-lo, mas o “básico” 

também é representado a partir da banalidade. Assim, o disco pode ser tão básico que 

não se tem, dá-se preferência a outro. 	



Os básicos podem, apesar de não serem os mais procurados nem valiosos, ser 

interessantes não só para comporem o acervo do amante do vinil, mas também podem 

ser levados com o intuito de serem trocados ou futuramente negociados, vendidos.	

“Lixo”	

 “Vinil é assim, é sorte. Às vezes você acha raridades, às vezes acha só “lixo”. 

Tem que garimpar”. Essa foi uma máxima dita por Alexandre no caminho de um de 

nossos “garimpos”. Se o “básico” é o disco que se tem interesse, mas que não se deve 

“esforçar” tanto, que é desejado, ainda que não indispensável, o “lixo” é o disco 

ignorado.  	

 Um LP “lixo” é o disco cuja obra não atrai esteticamente o amante do vinil, nem 

este o considera possuidor de algum valor entre seus pares, na “cultura do vinil”. Além 

de não servirem para seus acervos pessoais, também seriam dificilmente utilizados para 

alguma negociação. 	

Na organização de seus acervos domésticos, é comum os amantes do LP 

disporem seus discos em categorias como gênero musical, ordem alfabética, formação 

do grupo (se são cantores, cantoras, bandas), época ou sub-gêneros, por exemplo. 

Independente de que forma os organizam, tem sido uma constante a separação de uma 

sorte de discos que se enquadrariam em nenhuma das categorias organizadas. Não 

porque não poderiam ser consideradas como pertencentes a estas, mas por serem 

representadas como “lixo”. Assim, aguardam algum outro fim, que não seja estar junto 

aos discos estimados. 	

 As categorias “básico” e “lixo” apresentam profunda relação com o disco 

“obscuro”. Por essa mesma razão elas foram brevemente apresentadas, apenas a título 

de ilustração. Os discos ditos “obscuros” compreendem os mais procurados e cultuados 

dentro do universo do vinil. Mas, afinal de contas, o que é ser “obscuro”?	

 Antes de apresentarmos algumas problematizações sobre a categoria, gostaria de 

trazer a trajetória artística de Arthur Verocai, considerado por meus interlocutores como 

um “obscuro”, com uma obra “obscura”. 	

A construção social de um “obscuro”: a trajetória artística de Arthur Verocai	



A obra de Arthur Verocai, principalmente seu disco de estreia de 1972, é hoje 

reverenciada por amantes do vinil, do Brasil e países como Inglaterra, EUA e Japão. 

Segundo entrevista de Marcelo Maldonado, um dos organizadores da “Feira de Vinil do 

Rio de Janeiro”, ao jornal O Globo em 2015, “entre as obras mais disputadas [...] estão 

as de Edson Federico, Arthur Verocai, Tuca, Maria Castro Neves e ‘Paêbirú’, disco de 

Zé Ramalho e Lula Cortês”. 	

No portal inglês “Sounds and Colours”, a jornalista carioca Kamille Viola diz 

que até surgirem as reedições de seu disco de estréia, um LP original de “Arthur 

Verocai” (1972) chegava a custar duas mil libras3. 	

Em 15 de abril de 2009, Verocai subiu no palco do Luckman Theater em Los 

Angeles, California, para reger uma orquestra com mais de 30 instrumentistas. No 

repertório estavam todas as canções de seu disco de estreia. Verocai nunca havia 

executado nenhuma destas músicas ao vivo, desde a composição e gravação do disco 

em 1972. 	

Produzido pela produtora americana “Mochila”, dos fotógrafos Eric Coleman e 

“B+”, esta apresentação foi gravada para o projeto “TIMELESS”. A ideia consistia na 

produção do concerto, gravação e produção de um filme com o registro das 

apresentações. Além de Verocai, o projeto registrou concertos do músico etíope de 

“ethio-jazz” Mulatu Astatke e o rapper e produtor americano “J Dilla”. 	

 Ainda que reconhecido por “passear” por diversos gêneros musicais, Verocai 

inicia sua formação musical na adolescência muito próximo à bossa-nova e ao violão 

clássico. Segundo o jornalista Tárik de Souza, no encarte da reedição de 2010, Verocai 

“estudou harmonia, violão erudito e popular e piano”. 	

Em 1966, Verocai teve sua primeira composição gravada, a bossa “Olhando o 

mar”, música feita em parceria com Ronaldo Soares, no LP “Estamos Aí” da cantora 

Leny Andrade.	

No ano de 1967, surge em contraponto ao que Tárik de Souza chamou de “rolo 

compressor pop desatado pelo tropicalismo”, o “Movimento Música Nossa”. Idealizado 

																																																								
3  http://soundsandcolours.com/articles/brazil/i-threw-everything-away-an-interview-with-arthur-
verocai-8776/	



pelo compositor Armando Schiavo, o movimento tinha como propósito “reunir grandes 

nomes da Bossa Nova”4 e Arthur Verocai é convidado a participar do movimento.	

Toda segunda-feira no antigo Teatro Santa Rosa em Ipanema os músicos do 

“Música Nossa” se apresentavam coletivamente. E foi lá que Verocai fez seus primeiros 

arranjos. O movimento rendeu quatro LP’s coletivos, lançados no ano de 1968 cada um 

por uma gravadora diferente: RCA, Rozenblit, Forma e Odeon. Além de enveredar 

como arranjador, tal experiência consolidaria sua relação profissional com Paulinho 

Tapajós, que viria ser um de seus parceiros mais frequente. 	

No livro “A Era dos Festivais – Uma parábola”, o jornalista e historiador Zuza 

Homem de Mello narra festivais nacionais de música durante o período de 1965 e 1972.  

O festival de 1960 da TV Record, além de pioneiro nacionalmente, é a estreia no Brasil 

de um modelo que se seguiriam nos anos seguintes, a partir de 1965: canções inéditas, 

transmissões televisivas, intepretações de artistas consagrados, corpo de júri 

especializado e a presença de uma plateia acompanhando o espetáculo.	

Os anos de 1967 a 1970 foram de intensa participação de Verocai nos festivais 

de música como arranjador e compositor, como coloca Tárik de Souza, “a vitrine dos 

festivais era uma opção para iniciantes e ele [Arthur Verocai] não negou fogo”.  Assim 

como rádios, programas de TV, LP’s e compactos, participar de um grande festival 

poderia não só ser a porta de entrada para o disputadíssimo show business nacional, 

como a possibilidade de “do dia para noite” consagrar-se como uma grande referência 

no mercado fonográfico. 	

Em algumas participações chegou a ser finalista, como com a canção “Um novo 

rumo”, parceria com Geraldo Flach, interpretada por Elis Regina no I Festival 

Universitário da canção popular, em 1968 no Rio de Janeiro. 	

A parceira de Paulinho Tapajós e Arthur Verocai não se limitaria à composição, 

mas se estenderia em uma série de convites para atuarem como produtor-arranjador, 

respectivamente. Tapajós, assim como Verocai, atuou intensivamente no campo dos 
																																																								
4 Segundo o Dicionário Cravo Albin de Música Popular Brasileira o movimento contou com 
nomes como os de “Roberto Menescal, Pingarrilho, Marcos Vasconcellos, Beth Carvalho, Mario Telles, 
João Donato, Ronaldo Bôscoli, Rosinha de Valença, Antonio Adolfo e o Trio 3D, Nara Leão, Mario 
Castro Neves e Oscar Castro Neves, Claudia, Momento 4, Taiguara, Chico Batera, Rildo Hora, Maurício 
Einhorn, Johnny Alf, Franklin da flauta, Paulo Moura, Quarteto em Cy, Lúcio Alves, Ugo Marotta, 
Lindolfo Gaya, Milton Nascimento, Toninho Horta, Egberto Gismonti, Wagner Tiso, Tiberio Gaspar e 
Joyce, entre outros artistas”.	



Festivais. Entre 1967 e 1970, 24 composições com a assinatura de Tapajós foram 

finalistas de festivais nacionais e internacionais5, sendo 9 destas em parceria com 

Verocai. 	

Dentre vários convites para trabalhar como arranjador, compositor ou produtor, 

Verocai destaca-se nos dois primeiros álbuns da cantora Célia. Os bem sucedidos discos 

da cantora vão levá-la ao patamar de principal artista da gravadora Continental. O 

presidente da gravadora, então, convida Arthur Verocai a gravar o que viria ser a seu 

primeiro disco solo em 1972.	

Verocai assina todas as 10 faixas que compõem o disco. Por um lado, Verocai 

conseguiu o disco que queria, mas, como ele mesmo diz, o disco foi um fracasso 

comercialmente. Depois de lançado e devido ao retorno financeiro insatisfatório, 

“diretores de gravadora”6 passaram a evitar o nome de Verocai em suas produções. A 

“tristeza”, decepção e falta de perspectivas profissionais para seu trabalho autoral são as 

explicações de Verocai para seu considerável afastamento dos trabalhos no mercado 

fonográfico.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Foto 1: capa do disco de 1972	

																																																								
5  Levantamento feito a partir do portal do Instituto Cravo Albin.	
6  Na entrevista ao “Som do Vinil”, Verocai se recusa a dizer nomes de executivos que passaram a 
‘boicotar’ seus trabalhos. 	



Logo após o episódio, Verocai dedicou-se quase que exclusivamente ao mercado 

publicitário, o que seria sua atividade mais rotineira nas próximas décadas7. Em 1983 

criaria seu próprio estúdio, “V/Casa do Som”. Dentre o “portfólio” da fase 

“publicitária” de música estão grandes empresas como Coca-Cola, Brahma, Sul 

América, Souza Cruz, Sorvete Sem Nome e de eventos como a Copa do Mundo de 

futebol de 1994, em vinheta para Petrobrás.	

Foi na década de 90, e através do músico e produtor Kassin, que Verocai 

descobriu que seu “esquecido” disco de 1972 vinha sendo “cultuado” por longínquos 

amantes do vinil.	

Também em 1991, Verocai recebe a inesperada visita de um japonês amante do 

vinil e música brasileira, chamado Fushiguro. Distribuidor discos em seu país e um 

“caçador de relíquias”, encomendou mil cópias do disco de Verocai para o mercado 

japonês.	

O “culto” sobre a obra de Verocai em torno de amantes do vinil na Inglaterra, 

Japão, Estados Unidos foi tomando ainda mais forma durante a década de 90. Até que, 

em 2003, o selo americano Ubiquity o contatou para relançar seu disco de estréia nos 

EUA. 	

Nos anos seguintes, mais um selo estrangeiro vai se interessar pelo trabalho do 

“obscuro” arranjador. Desta vez, a intenção era a de lançar um álbum de inéditas. 

Nasce, então, “Encore” lançado em 2007. 	

John Davis, produtor executivo de “Encore” (lançado na Europa e Japão), conta 

ao jornal O GLOBO8 como conheceu o trabalho do músico:	

“Encontrei seu LP em 1993, numa de minhas viagens ao Rio, sempre atrás de 

discos brasileiros obscuros e diferentes. Instantaneamente, adorei o estilo dos arranjos e 

a forma como juntou grandes instrumentistas, canções e produção. Até hoje, o LP de 

																																																								
7  Em todas as entrevistas de Verocai que tive acesso até o momento, ele narra sua fase posterior 
ao lançamento do disco de 1972 como um afastamento quase total da indústria fonográfica, não 
mencionando nenhum trabalho neste universo. Porém, ele participou de grandes produções da década de 
70 como o disco “Meus Caros Amigos” (1976) de Chico Buarque, “Índia” (1973) de Gal Costa e “Tim 
Maia” (1976) de Tim Maia. Cheguei a tais dados a partir de ficha técnica destes discos, assim como a 
indicação e pesquisa de amantes de LP.	
8  http://oglobo.globo.com/cultura/obscuros-discos-brasileiros-dos-anos-70-rodam-mundo-nas-
maos-de-djs-produtores-2975667	



Verocai continua entre meus favoritos. Na época, não sabia quem era, mas me lembrava 

de já ter visto seu nome em LPs de Jorge Ben e Ivan Lins”.	

Tanto o LP de 1972, como sua reprensagem de 2003 pela Ubiquity, que já tinha 

uma entrada no universo hip-hop, vão circular por este mundo durante os anos 2000. 

Através dos samples9 Verocai vai marcar presença no circuito hip-hop. Em consulta ao 

portal “Who Sampled?”10, foram identificados 31 samplers de canções do disco de 

Verocai de 1972.	

No ano de 2008 o selo Mochilla preparava um projeto que visava homenagear 

compositores/arranjadores que influenciaram o hip hop “das maneiras mais literais e 

profundas”11. Entre os DJ’s que preparavam a curadoria estava o brasileiro DJ Nuts12 

que além de indicar o nome de Arthur para o projeto, mediou o contato com o artista. 	

Assim como no disco de 1972, a produção do projeto deu a liberdade para 

Verocai pedir o que quisesse e a estrutura que precisasse, culminando no show lotado e 

gravação do DVD de 2009 em Los Angeles.	

Com a volta das atividades da única fábrica de vinis da América Latina, a 

Polysom, chegariam ao mercado, em 2010, as primeiras prensagens que marcariam a 

volta de seu funcionamento. Em uma linha discos chamada “Clássicos em vinil”, o 

disco de 1972 teria sua segunda reedição, a primeira nacional. Nos anos seguintes, se 

tornaria, como apontado por um dos organizadores da Feira de Vinil do Rio de Janeiro, 

um dos discos mais procurados no circuito. 	

A partir da reedição da Polysom, houve um resgate não só do disco de Verocai, 

mas de seu próprio talento como músico e arranjador. Em 2011, em São Paulo, além da 

exibição do filme pelo projeto “Timeless”, Verocai tocou pela primeira vez as músicas 

do disco de 1972 no Brasil, em show próprio. Os anos seguintes foram marcados tanto 

por apresentações de seu próprio trabalho, como por convites para participar como 

músico ou arranjador de trabalhos de artistas como Marcelo Jeneci e de regravações de 
																																																								
9  Técnica que utiliza de trechos de músicas para criar uma base musical, muito difundida no hip-
hop.	
10  A página eletrônica visa fazer um banco de dados relacionando músicas de Hip Hop e R&B com 
as canções originais. http://www.whosampled.com/Arthur-Verocai/sampled/	
11  http://mochilla.com/shop/timeless/timeless-box-set/	
12  Iniciou sua carreira profissional em festivais de DJ’s, participando do festival Hip Hop DJ de 
1996 à 2000, quando conseguiu seu primeiro título. Além de atuar como DJ e pesquisador de música 
brasileira, acompanhou de 1996 a 1998 a banda de rock O Rappa, em seguida foi trabalhar com o rapper 
Marcelo D2, artista que acompanha ainda hoje.	



seu repertório por outros artistas. Em 2015, participaria do festival “Rock in Rio” no 

Rio de Janeiro, ao lado do jovem grupo de rock “Dônica”.	

Uma “retórica obscura”	

“Em qualquer mundo da arte, a designação daquilo que pode ser tido como arte 

obedece seguramente a determinadas condições estabelecidas por um consenso prévio 

sobre os critérios a aplicar e sobre as pessoas que os podem aplicar. Apesar de suas 

divergências, de doutrina e outras, os membros de um mundo da arte são 

frequentemente capazes de designar com alguma certeza os artistas e as obras que 

merecem atenção.” (BECKER, 2010)	

 Neste trecho do capítulo “A Estética, os Estetas e os Críticos” do livro “Mundos 

da Arte”, Howard Becker atenta para o caráter coletivo e negociado de apreciação da 

arte. O entendimento de alguma obra é orientado por critérios sociais, construídos por 

agentes autorizados. Onde é essencial o consenso, mas que este não exclui as 

divergências e diferentes participações destes atores. 	

Pensar nestes critérios sociais é expor sua artificialidade, onde se torna pouco 

eficaz pensar em uma dada natureza do objeto. Por isso, não há nenhum tipo de 

condição natural que, inexoravelmente, torne os objetos alvo de determinada 

classificação.	

O que seriam os discos obscuros? O que faz dos discos obscuros, obscuros? 

Quem os faz? Quem toma o quê como obscuro? Porque o fazem? 	

A questão que proponho não é pensar o que é arte no mundo do vinil. Tomo as 

indicações de Becker para propor a ideia de que ser obscuro passa por produzir critérios 

obscuros. Ou seja, pensar na obscuridade é possível a partir de um pensamento obscuro. 

Desta forma, o que constrói a categoria obscuro? 	

Tomemos o exemplo já introduzido de Arthur Verocai. De “desconhecido” à 

estrela obscura do mundo do vinil, o LP de 1972 passou a despertar um encantamento 

entre estes amantes. A seguir, vou destacar algumas características atribuídas a esse 

disco por diferentes atores sociais.	

Ao contrário do momento em que lançou seu disco de estreia, a “volta obscura” 

deste trabalho de Verocai é acompanhada por vasta cobertura jornalística. Em 2009 a 



revista americana ‘Wax Poetic’, referência no jazz e black music, faz um perfil do 

artista e chama sua obra de “à frente de seu tempo”. 	

Da mesma forma, na entrevista concedida ao programa “Som do Vinil”, o 

entrevistador e músico Charles Gavin atribui ao trabalho de Verocai características que 

vão no mesmo sentido. Para ele, os arranjos do álbum “não ficaram datados”, 

ultrapassaram o tempo, são música de “vanguarda”, que “estava à frente de seu tempo”. 	

Também entrevistado por Gavin no mesmo programa, o músico Kassin destaca a 

“mão própria para arranjo”, a “personalidade”, que Verocai “tem um tipo de coisa que 

não é banal”, uma “assinatura”, seus discos “tem uma coisa que não é o que os outros 

estavam fazendo”, “não é o café com leite”, “tem uma parada a mais rolando”, “tem um 

veneno”, “uma coisa bastante própria”. Afinal, um disco que “soa a frente do seu 

tempo”, que “não é um disco imediato para a pessoa de gosto comum, ele é um disco 

para quem gosta de música”. Por ser uma “obra muito rebuscada”, “a compreensão 

daquilo é digerida um pouco mais lenta[mente]”, assim, “mais do que a frente do seu 

tempo”, ele seria um disco “para um tempo mais longo”. Enfim, Verocai seria “único” 

como compositor e arranjador.	

No encarte da reedição da Polysom em 2009, o texto de Tárik de Souza fala que 

o disco “parecia perdido no espaço das obras incompreendidas” e que a reedição da 

“relíquia” era “a chance de mostrar aos brasileiros o disco que gravou tão adiante de sua 

época”. 	

No encarte da edição de 2003 do selo Ubiquity, a música de Verocai é colocada 

como um desafio ao governo ditatorial vigente no Brasil em 1972, estando entre as 

“gravações que desafiaram as convenções musicais de sua época”13. 	

A representação de Verocai estar “fora de seu tempo” passa pela ideia de ter sido 

rejeitado ou, como disse o jornalista Antônio Carlos Miguel em reportagem para O 

Globo14, “pouca gente entendeu ‘aquelas maluquices’ de ‘500 tendências’”. A ideia é 

que de alguma maneira o álbum desafiou o status quo, seja a indústria fonográfica, seja 

																																																								
13  “Records that challenged the musical conventions of the day. His subtle protest experimented 
with new musical directions, and used figurative language to sneak under the censorship radar”, trecho do 
encarte da Ubiquity.	

14  http://oglobo.globo.com/cultura/obscuros-discos-brasileiros-dos-anos-70-rodam-mundo-nas-
maos-de-djs-produtores-2975667	



as convenções sociais ou musicais da audiência no momento que em foi lançado. Por 

essas razões, ao disco teria sido relegado o “limbo”, ao lado de outras “obras 

incompreendidas”.	

Em entrevista ao autor, Pedro expõe algumas considerações ao tentar definir um 

disco obscuro:	

“São várias variáveis... Um disco obscuro geralmente ele não é um sucesso 

comercial. E ele pode não ser um sucesso comercial porque pode ser um ponto fora da 

curva na discografia de um artista, é uma coisa mais experimental, mais genuína ou 

discos de baixa tiragem. Ou pode ser um disco obscuro na discografia de um artista ‘X’, 

até de sucesso, ou de um grupo obscuro que faz parte de uma cena, de um espaço 

obscuro dentro da música. É obscuro porque não se tem muito conhecimento, gera 

lendas em cima”.	

Pedro expõe alguns elementos que nos ajudam a entender algumas 

características destacadas sobre a obscuridade de Verocai como o “fracasso comercial”, 

“baixa tiragem”, o não se ter “muito conhecimento”. Ao mesmo tempo, coloca que o 

disco obscuro pode até ser um sucesso comercial. 	

A aparente contradição é resolvida quando diz que mesmo um disco “bem 

sucedido”, até de um artista representado por ser um “sucesso comercial”, pode ser 

obscuro desde que seja representado como “um ponto fora da curva” em sua trajetória 

discográfica. Na mesma conversa, Pedro traz como ilustração Caetano Veloso: “O  

[álbum] Transa é obscuro na discografia dele. Ele é obscuro pelo contexto dele. Tem 

uma aura da parada do exílio15, enfim. Um disco bem introspectivo também”. 	

Outra questão na definição de Pedro para “obscuridade” é acerca de “um grupo 

obscuro que faz parte de uma cena, de um espaço obscuro dentro da cena”. Em 

entrevista ao autor, Ricardo versava sobre os gêneros musicais de que mais buscava no 

vinil e foi então que me deparei com uma ideia de “bossa nova obscura”. Disse que 

tinha uma preferência pelas décadas de 60 e 70, e que: 	

																																																								
15  Após o decreto do AI-5 em 1968, acirraram-se as acusações a Caetano Veloso por “subversão”, 
sendo encarcerado em dezembro deste ano, junto a seu companheiro Gilberto Gil. Soltos em fevereiro de 
1969, cumprem prisão domiciliar até julho de 1969 quando vão para exílio em Londres.	



“Gosto da porra toda assim. Tropicália, psicodélico, rock’n roll, jovem com uma 

pegada mais fuzz, bossa, trilha de bossa, que não é a bossa nova do João Gilberto, 

violãozinho. [Me refiro ao] Trio, samba-jazz, bossa-jazz, que é uma onda que eu gosto 

mais e esses caras não fizeram muito sucesso na época. Foram meio que deixados de 

lado pela promoção da bossa nova do Tom Jobim, João Gilberto. Mas esses caras são 

bossa nova também”.  	

A ideia de que um gênero como a bossa nova tem seu lado obscuro, mostra 

como que o gosto pela obscuridade se calca na contraposição a uma ideia de hegemonia. 

Assim, “a gente que tá habituado a ouvir que a bossa é Joao Gilberto, Tom Jobim, a 

gente não ia enquadrar esses caras como bossa nova, mas é. E pra mim é muito mais 

interessante, me agrada mais”, conclui Ricardo.	

Na sua reflexão sobre a obscuridade, Pedro continua: “Po, o Paulo Bagunça, por 

exemplo, que a gente conheceu, o disco dele é obscuro. [...] É obscuro no sentido que 

tem uma sonoridade específica dele, do som que ele tava tirando com as influências 

dele, não foi feito pensando no sucesso comercial, eu acho. E esquecido”.	

Na 12ª Feira de Vinil do Rio de Janeiro, ocorrida no Instituto Bennet, no 

Flamengo, conhecemos obra e pessoa do Paulinho Bagunça.  Fui à feira para 

acompanhar os “garimpos” de Pedro, assim como tentar entrevistar alguns outros 

personagens presentes no evento. 	

Assim que entramos na feira, um dos DJ’s que estavam comandando as pick-ups 

da festa abaixa um pouco o volume da música e anuncia a presença de Paulinho 

Bagunça. As cenas seguintes foram dos visitantes da feira se aproximando de Paulo, 

tirando fotos, pedindo autógrafos. Paulo disparava sorrisos, aparentando grande 

entusiasmo com o momento. Além dos autógrafos e fotos, indagam Paulo acerca de 

algumas ‘lendas’ em torno de sua figura. “Como era sua amizade com Tim Maia?”, “É 

verdade que vocês fizeram um pagode com o Richie Havens16 na [comunidade da] 

Cruzada [de São Sebastião]?!”.	

																																																								
16  Ícone da música folk norte-americana, ficou famoso ao lado de artistas como Bob Dylan e Joan 
Baez no movimento folk de Greenwich Village. Também é muito lembrado por sua apresentação de 
abertura do festival Woodstock em 1969 nos Estados Unidos, documentada em filme lançado no ano de 
1970. Dados retirados da biografia no seu site oficial 
http://www.richiehavens.com/official_site/media.html	



Naquela feira acontecia o lançamento oficial no Rio de Janeiro da reedição do 

único álbum do grupo “Paulo Bagunça e a Tropa Maldita”, prensado pela Continental 

em 1973. O LP havia sido reeditado pelos paulistas da “Somatória do Barulho” em 

2014, “selo originalmente brasileiro com o foco em resgatar antigos clássicos da 

discografia nacional, como também de promover artistas que estão construindo a nova 

Musica Popular Brasileira de maneira independente”	

O jornalista Ricardo Schott fez uma cobertura do evento, focando no 

empreendimento da chegada de Bagunça, registro hospedado em seu blog pessoal. 

“[Paulo Bagunça] Estava incógnito, de boné, conversando com alguns amigos e sendo 

bem pouco assediado. Começou a ser descoberto por algumas pessoas, começou o 

assédio: gente que conhecia bem o disco e uma massa de pessoas que apenas tinha 

ouvido falar dele cercou o cara, que passou a dar autógrafos. O preço do vinil, 

disponível em alguns estandes da feira, até aumentou - pouco, mas aumentou”17. 	

Ricardo abordou alguns temas em torno do Bagunça. Comedidamente respondeu 

sobre sua relação com Tim Maia e sua participação na entidade denominada Cultura 

Racional18. Já ao falar de seu antigo grupo, Bagunça se empolgava mais:	

"Em 1973... caraca, bicho, depois que vimos o filme Woodstock nós começamos 

a tocar na Cruzada. Foi um tal de tocar, fumar maconha, tocar, fumar maconha...[...] 

Toquei até aqui mesmo, no Bennett, num festival. Mas nada aconteceu de 

extraordinário, a não ser atropelamento. Fui atropelado duas vezes, bicho. Fora isso, 

nada. Fui na Rádio Mundial para tentar tocar minha música e o cara me falou: 'Não tem 

ninguém que venda esse peixe melhor, não?' Porra, tô falando de música e os caras 

falam de peixe? Eu achava que eu era pirado, mas os caras conseguiam ser mais pirados 

do que eu!". 	

O grupo de Paulo Bagunça teve vida curta. Crescidos na comunidade carioca 

Cruzada de São Sebastião (conjunto habitacional criado no Leblon/RJ para abrigar 

moradores removidos da favela vizinha da Praia do Pinto), Paulo Bagunça (violão e 

vocal), Macau (violão), Gelson (bongô), Guerra (atabaque) e Flávia (baixo) já haviam 
																																																								
17  http://ricardoschott.blogspot.com.br/2015/09/paulo-bagunca.html	
18  Cultura Racional é uma entidade criada por Manoel Jacintho Coelho, tendo seu auge de 
popularidade na década de 70, que pregava: “o conhecimento da origem do ser humano. De onde ele veio, 
como veio, porque veio e o retorno a sua origem, mostrando como o homem voltará ao seu estado natural 
de ser Racional puro, limpo e perfeito.Tudo isto através das mensagens do RACIONAL SUPERIOR, um 
ser extraterreno, publicadas nos Livro "UNIVERSO EM DESENCANTO". 



conseguido alguns prêmios antes da gravação do disco. Vencedores do “1º Festival das 

Favelas” e do “1º Festival de Inverno da Cruzada Sâo Sebastião”, o grupo, criado em 

1969, chegou a se apresentar no programa “Opção” da TV Excelsior19. 	

Chamados de “pop psicodélico” segundo reportagem da revista Rolling Stone de 

1972, a “Tropa Maldita” fez parte do cenário black music carioca no início da década de 

70. Para o jornalista Nelson Mota, era o “soul latino”, “o som negro do Harlem 

carioca20”. Ao portal ‘Publi Notícias’, Macau lembra que apenas uma música, o samba 

“Madalena”, tocou nas rádios, mesmo assim devido à insistência do radialista Adelson 

Alves, apoiador do grupo. Segundo reportagem do jornal O Estadão em 2012, a banda 

chegou a “abrir shows de Tim Maia” e a circular junto a artistas do soul brasileiro como 

“Cassiano, Oberdan, Dom Salvador e Fábio”21. 	

Na mesma entrevista, Macau conta que recusaram um convite de Jorge Ben para 

defender sua música “Fio Maravilha” no VII Festival Internacional da Canção. 

“Achamos comercial demais. Não fomos e perdemos a oportunidade de nossas vidas, 

não nos demos conta do que Jorge estava nos oferecendo”.	

 Logo após o lançamento do álbum, a banda terminou. “Paramos naturalmente, a 

banda foi se desfazendo. Você sabe: negro, pobre, sem condição social, tem de arrumar 

trabalho para sustentar a si e à família”, diz Macau.	

Em entrevista que acabou acontecendo já no final da feira, Maurício Gouvêa me 

explica como se deu o contato para a presença de Bagunça no evento. Ele tinha um 

amigo americano que se declarava uma grande admirador de Paulo Bagunça. Maurício, 

porém não conhecia a obra da Tropa Maldita e chegava a considerar que fosse um blefe 

ou piada de seu amigo. Mas ao conhecer o cineasta carioca Cacá Diniz percebeu que a 

existência do artista não foi jocosamente forjada. Ao procurar uma locação para um de 

seus filmes, o cineasta disse que conheceu Bagunça em uma comunidade hippie e teria 

o contato do músico. Maurício tentou, sem sucesso, marcar um show com Paulo 

Bagunça e a Tropa na feira de vinil.	

																																																								
19  Informações de reportagem de Revista Rolling Stone em 1972.	
20  Uma alusão ao bairro Harlem de Nova Iorque, conhecido pela forte presença de afro-
americanos.	
21  http://cultura.estadao.com.br/noticias/musica,autor-do-hit-olhos-coloridos-estreia-apos-42-anos-
de-carreira,905519	



Mas foi através de Maurício Gouvêa que Bagunça teve a notícia desta nova 

edição e recebeu o convite para o evento. Nem mesmo um LP o Bagunça possuía, sendo 

presenteado por Maurício na sua chegada na feira. Mesmo com a reedição do disco já 

realizada em São Paulo e com a divulgação do lançamento no Rio, Paulo Bagunça não 

sabia que seu disco estava sendo prensado outra vez. 	

Em 2006, o selo argentino Mariposa especializado em discos “obscuros” 

brasileiros, lançou a ‘Tropa Maldita’ em CD. Por essa ocasião, o jornalista Fernando 

Rosa publicou em seu portal de música “Senhor F” uma resenha sobre o disco, 

qualificando o som do grupo como uma “avançada concepção”, “concepção arrojada de 

percussão”, que “o disco não podia ser mais emblemático e futurista”.	

No texto de Ricardo Scott, a representação de uma contravenção estética 

também é realçada. A narrar a “obscura reedição em vinil”, “após anos e anos de mais 

obscuridade ainda”, Bagunça é chamada de “rei pop obscuro”. Também é destacado o 

insucesso comercial (“pouca coisa aconteceu com o LP de Paulo”) do disco é que um 

“OVNI” na música brasileira. 	

Considerações finais	

José Reginaldo Gonçalves em seu livro “A retórica da perda: os discursos do 

patrimônio cultural no Brasil” faz uma leitura das políticas de patrimônio no país, suas 

concepções e representações. Aponta que os discursos de patrimônio cultural funcionam 

a partir da figura da “perda”. Segundo o autor, patrimônios culturais são formados por 

coleções de objetos concebidos por materializarem a cultura e imaginário nacionais, 

atribuindo-os totalidade, autenticidade e coerência, representando uma ideia de cultura 

nacional e popular. Assim, as transformações históricas colocam em risco a integridade 

do patrimônio, constantemente ameaçado pela perda e destruição.	

	

João Sautchuk em seu texto “interesse do moderno pelo folclore” vai analisar o 

processo de formatação da coleção de LP’s “Mapa Musical do Brasil” realizado entre 

1972 e 1976. Nesta década, era produzido no país um forte debate acerca da 

nacionalidade e consciências nacionais modernas, ressoando fortemente no campo da 

música e indústria cultural. Separados em quatro discos representando diferentes regiões 

“Música Popular do Nordeste” (1972), “Música Popular do Centro-Oeste/Sudeste” 

(1974), “Música Popular do Sul” (1975) e “Música Popular do Norte” (1976), o 



“projeto de coleta, adaptação e mapeamento de gêneros musicais” realizados pela 

gravadora Marcus Pereira é fruto deste debate. Revindicando a salvaguarda da música 

popular e autêntica do país, a “retórica da perda” norteou a produção desta coleção, 

onde os atores envolvidos no processo estavam operando mediante uma forte tensão 

entre as dimensões da “modernidade” e “folclore”.	

 Remeto-me a ambos os trabalhos para trazer exemplos de como a construção de 

retóricas e categorias de pensamento operam na produção de patrimônios e coleções. 

Em ambos os casos é bem forte a busca por representar uma nacionalidade e do registro, 

ou salvaguarda, de uma cultura popular genuína, autêntica. Penso que há uma 

continuidade na prática de “garimpo” dos obscuros da ideia de “perda” e a tentativa de 

preservação, ainda que a partir de um consumo individual, de fonogramas e sua 

circulação. Porém, não há, de uma maneira geral, o viés de construção de uma 

“nacionalidade”, nem de uma “cultura popular”. 	

 Assim como “básico” e “lixo”, a categoria “obscuro” é usada pelo amante de 

vinil de maneira contextual e não se vincula nenhum gênero musical por excelência, 

ainda que este trabalho esteja sendo feito mais proximamente de amantes do LP 

vinculados ao multifacetado gênero MPB. Os efeitos da categoria, também, atuam de 

maneira diversa para cada amante do LP.  O que é obscuro para um, pode ser “lixo” 

para outro, e vice-versa. Porém, a categoria, independente de qual disco esteja se 

referindo, evoca as “marcas de estima” (Becker, 2010)  “malditas”, “vanguardistas”, 

enfim, “obscuras” da obra. Assim, afirmar a memória das obras obscuras passa pela 

representação da transgressão, da trajetória errante, seja negando uma convenção 

artística “mainstream”, “famosa”, “popular”, seja negando a indústria fonográfica, seja 

pela negação de instâncias de consagração hegemônicas. O olhar “obscuro” destaca 

algum aspecto “sombrio”, “maldito” da obra. Desta forma, proponho chamar este 

conjunto de representações de “retórica obscura”. 	

	

	

	

	

	



REFERÊNCIAS BILIOGRÁFICAS	

BAUDRILLARD, J. O sistema dos objetos. São Paulo: Perspectiva, 1994.	

BECKER, H. Mundos da Arte. Lisboa: Livros Novo Horizonte, 2010. 	

GONÇALVES, José Reginaldo Santos. A Retórica da Perda: os discursos do 
patrimônio cultural no Brasil. Rio de Janeiro: Editora UFRJ; IPHAN, 1996. 	

GEERTZ, C. A interpretação das culturas. Rio de janeiro: LTC, 2008. 	

MAGNANI, J. De perto e de dentro. Revista Brasileira de Ciências Sociais, v. 17, 
2002. 	

MELLO, Zuza Homem de.  A era dos festivais: uma parábola. São Paulo: Ed. 34, 
2003.	

SAUTCHUK, João Miguel. O Brasil em Discos: Nação, povo e música na produção 
da gravadora Marcus Pereira. Dissertação de Mestrado em Antropologia, 
Universidade de Brasília, 2005. 	

TCHEN, J. K. W. Who is curating what, why? Towards a more critical commoning 
práxis. Museum and Curatorial Studies Review, v. 1, 2013. 	

VELHO, G. Memória, identidade e projeto. In: Projeto e Metamorfose. 3. ed. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar, 2003.	

	


