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Resumo 

 

O artigo analisa as características, relações e passagens entre as culturas popular e pop, 

rural e urbana, vivencial e midiática, presentes nas diferenças culturais e afetivas, 

desencontros e encontros entre pai e filho: os consagrados artistas brasileiros Luiz 

Gonzaga (o Gonzagão) e Luiz Gonzaga Júnior (o Gonzaguinha). Conforme representado 

no filme Gonzaga, de pai pra filho, o processo de passagem, no campo da cultura, é 

desprovido de naturalidade e de pureza. 
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Uma turnê, um reencontro, um início de filme 

 

A turnê Vida de Viajante, de 1981, de Gonzaguinha3 (1945-1991), na época artista de 

grande sucesso da música popular brasileira, com seu pai, Luiz Gonzaga4 (1912-1989), 

em fase de esquecimento pelo público, inicialmente causou estranheza, porque pai e filho 

tinham diferenças e animosidades, e dificilmente eram vistos juntos. Luiz Gonzaga, o 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Folkcomunicação, Mídia e Interculturalidade, XVII Encontro dos Grupos de 

Pesquisas em Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 

 
2 Docente da Universidade Luterana do Brasil (Canoas, RS); Doutorando na Universidade Anhembi-Morumbi (São 

Paulo, SP), email: guilhermedescastro@gmail.com 

3 Gonzaguinha é autor de grandes sucessos da música brasileira, tais como Comportamento Geral; Espere por Mim, 

Morena; E Vamos à Luta; Ponto de Interrogação; Começaria Tudo Outra Vez; Eu Apenas Queria que Você Soubesse. 

 
4 Gonzagão compôs Asa Branca; Juazeiro; Respeita Januário; Qui nem Jiló; Baião de Dois; A dança da moda; o Xote 

das Meninas e outros diversos grandes sucessos da música brasileira.  
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Gonzagão, sanfoneiro nordestino, o Rei do Baião, era tido, naquele contexto de início dos 

anos 80, pejorativamente por folclórico, rural, atrasado, além de alienado e apoiador dos 

militares ainda no poder. Por sua vez, Luiz Gonzaga Junior, o Gonzaguinha, era todo o 

oposto: jovem, rebelde, moderno, engajado, urbano e contra o regime militar.  Esse 

encontro no palco entre pai e filho, dois grandes artistas da música brasileira, distantes 

até então por motivos afetivos e pessoais, culturais e políticos, é o mote inicial do filme 

Gonzaga, de pai pra filho, lançado em 2012 e dirigido por Breno Silveira5. No ano de 

2013, o longa-metragem é o principal vencedor do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, 

agraciado em cinco categorias, incluindo aquisição, direção e ator para o gaúcho radicado 

em São Paulo Júlio Andrade no papel de Gonzaguinha. Luiz Gonzaga é vivido por 

Nivaldo Expedito. 

 

Desenvolvendo essa trama, o filme representa o processo em que a cultura popular 

se transforma em cultura pop. O longa-metragem, lançado também como micro série de 

TV, da Conspiração Filmes e coprodutores, narra a trajetória que Luiz Gonzaga fez de 

artista popular à artista midiático, e suas relações com o pai, Seu Januário, e 

principalmente com o filho, Luiz Gonzaga Junior (Gonzaguinha). O filme é baseado em 

personagens e fatos reais e inicia em 1981, pelo momento do reencontro de pai e filho 

(talvez adotivo, o filme não esclarece). Gonzaguinha, no começo dos anos 80, é um jovem 

artista que alcança enorme sucesso de massas. Luiz Gonzaga, o Rei do Baião, fizera 

sucesso na era do rádio, décadas antes, mas está quase esquecido pelo grande público e o 

filho agora famoso, que fora criado distante do pai, no morro de São Carlos, no Rio de 

Janeiro, é chamado para ajudá-lo. A relação conturbada de ambos era de conhecimento 

público (e esse foi um dos interesses que a turnê de reencontro despertou). 

 Quando acertam afetos e histórias pessoais mal resolvidas, Luiz Gonzaga narra ao 

filho os principais acontecimentos da sua vida desde 1929, no sertão pernambucano, até 

se tornar o artista de sucesso nacional, a partir dos anos 40. Esse diálogo existiu e foi 

gravado em áudio (K7) por Gonzaguinha. A encenação é feita em flash-back a partir do 

som original da conversa entre os dois, e a narração de Luiz Gonzaga serve de fonte e 

amarra a reconstituição do filme. Às imagens atuais produzidas, são misturadas outras de 

                                                 
5 Breno Silveira também é diretor de Dois Filhos de Francisco (2005, 132 MIN). 
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época (arquivos de filmes, TV ou fotografias) do período retratado e da carreira artística 

de Luiz Gonzaga e também (poucas) de Gonzaguinha. 

O drama familiar do filme Gonzaga, de pai pra filho diz respeito às formas de 

herança cultural e afetiva entre três gerações. Luiz Gonzaga aparece frente à referência 

forte dos pais (a mãe, muito virtuosa, e o pai, o sanfoneiro Seu Januário com quem 

aprende música e valores, no meio rural nordestino), e frente ao filho (o cantor e 

compositor Gonzaguinha, criado e identificado com a grande cidade Rio de Janeiro). O 

filme também é sobre a busca da raiz, da origem: Luiz Gonzaga deixa o sertão ainda 

muito jovem rompido com os pais, e retorna apenas vários anos depois, quando já faz 

sucesso como artista; e, sobretudo, na narrativa, Gonzaguinha (expressão do pensamento 

urbano dos anos 80) quer saber quem é Luiz Gonzaga, entendendo-o finalmente como pai 

e também como artista. Nessa trajetória de rupturas e reencontros, é no ambiente 

interiorano que é buscada a origem da cultura expressa no personagem midiático O Rei 

do Baião em que se tornara Luiz Gonzaga. Sobre os cartões de apresentação, antes da 

primeira cena, ouve-se uma melodia bem brasileira e um texto em locução fala sobre a 

volta do artista popular às origens, a volta ao sertão; uma voz cálida (que reconhecemos 

como de Gilberto Gil) afirma o baião, o baião vivo no coração, como um consolo, como 

a canção do povo alegre que não tem fim; a voz diz que o povo canta sem importar “o 

certo e o errado, o bem e o mal”, e escuta através de velhas gravações, como sinal de que 

“o mundo vai continuar a viver de mitos, sonhos e paixões”.  

Ao representar artistas símbolos da cultura brasileira, a produção cinematográfica 

reconstitui intencionalmente as transformações do período em que ocorre a midiatização 

(e a industrialização) no Brasil, num trânsito e interações entre o rural e o urbano.  A 

seguir, quero destacar os contextos de transformação e de passagens entre a cultura 

popular (a vivida entre o povo) e a cultura pop (a midiática) nos modos de representação 

do filme Gonzaga, de pai pra filho. 

 

No interior e na cidade, a representação da cultura em movimento 

 

O longa-metragem é sobre a vida desses artistas tão diferentes, pai e filho, com 

elementos dramáticos de fácil reconhecimento pelo público, mas também sobre a cultura 

brasileira, quando são representados a vida do interior do Nordeste e o ambiente urbano 

do Rio de Janeiro num período que vai, com intervalos, de 1929 a 1981. O interior 
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nordestino da primeira metade do Século XX, sertanejo, pobre, arcaico e visto como 

atrasado, faz o trânsito com o urbano: o morro carioca dos anos 40, a praia, a gafieira, o 

programa de rádio de auditório e os bares e restaurantes do Rio de Janeiro são lugares (e 

tempos) misturados por onde a trama se desenvolve, e são locais de ocorrência da cultura 

vista como processo, disputa e transformação. Nesse período, se aceleram as mudanças 

da modernização e, no Rio de Janeiro, começa uma cultura tecnológica afeita ao tipo 

urbano de vida cujo consumo e midiatização se expandem.  Luiz Gonzaga surge na mídia 

nos anos 40, período em que os produtos locais são suplantados pelos produtos 

industrializados; no Brasil, isso ocorre entre os anos 20 e 50 do século XX (MENNA 

BARRETO, 2006, p. 123 e ss). 

A sociabilidade que o filme reconstitui no ambiente interiorano da família de Luiz 

Gonzaga é típica da cultura popular, que é aquela universal para um povo, passada de pai 

para filho especialmente pela forma oral (idem). Na cidade de Exu/Pernambuco, lugar da 

família de Luiz Gonzaga, aparece uma cultura rural em diversas situações práticas 

inseridas na vida, compartilhadas entre vizinhos, como parte do dia a dia. Várias cenas 

mostram esse tipo de sociabilidade, como ritos religiosos, festas e feiras, com Luiz 

Gonzaga menino aprendendo e tocando sanfona com o pai, o Seu Januário, e amigos. 

Luiz Gonzaga herda esse conhecimento e se torna músico de bailes e feiras, até se 

apaixonar pela moça errada, brigar com a família e ser expulso dali6.  

O ambiente representado em Gonzaga, de pai pra filho não é feito de limites 

estanques, mas com trânsito, tensão e trocas, quer entre o rural e o urbano, quer entre o 

popular e o midiático (CHARTIER, 2003, p. 141 e ss). No meio popular, a cultura, espécie 

de festa e convivência, repleta de humor, ganha um caráter simbólico, afirmativo de um 

povo que compartilha uma identidade social. Porque povo é o que preenche, chama à 

reunião, ganha abstração, afeto, mas também é precário, movimento, disputa e sempre 

uma exclusão em relação a outro povo (BOLLÈME, 1988, p. 15 ss).  A fala em off anterior 

ao início do filme, cheia de delicadeza e afeto, na voz de Gil, diz: “não é dos mulatos, não 

é de outros povos pobres, é do povo pobre do interior do Nordeste”, sendo clara aqui a 

afirmação de uma identidade em construção. 

Deste modo, o popular também é histórico e circunstancial, não natural. O 

conceito surge no contexto de progressivo refinamento da aristocracia inglesa do século 

                                                 
6 A discussão de gênero cinematográfico não é parte desse artigo, mas nota-se que as características do melodrama, 

uma das formas mais identificadas com o meio popular, estão presentes na trama. 
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XVIII em confronto com a horda tida por ignorante (HALL, 2006, p. 232 ss). Antes, a 

cultura era compartilhada de modo mais indistinto, com o surgimento do capitalismo 

(agrário e depois industrial) se torna necessária uma ampla reeducação, embora o meio 

popular resista (há um conservadorismo no povo do lugar que é resistência). Por isso, 

essas relações vão da tolerância à repressão, conforme o caso. Nessa dinâmica, a cultura 

popular não é nem as tradições, nem o que a suplanta, mas o terreno das transformações 

(idem). No mesmo sentido e por esse motivo, não é possível um inventário que tentaria 

congelar o que sempre está em movimento, mas interessam, como presenças na 

sociedade, os “modos de relações, modalidades de apropriação” (CHARTIER, 2003, p. 

152). Assim, se compreende que inexiste uma entidade imaterial, mas sim “condições e 

processos que, muito concretamente, fundamentam as operações de produção de 

sentido...” (idem). O filme, com riqueza de detalhes, constrói contextos, em ambientes e 

situações de transformação, e procura mostrar o processo em que ocorre a cultura popular.  

Mas também aparece o ambiente urbano do Rio de Janeiro. Quando o jovem Luiz 

Gonzaga é expulso de Exu, dá praça no exército. Soldado, participa da revolução de 32, 

porém, determinado a não matar ninguém, nunca entra em combate, dando um jeito 

criativo e malandro de escapar da batalha (essa é uma passagem pequena, mas que mostra 

o popular, aqui, também desconfiado, jocoso, e não aderindo à massificação, no caso 

nacionalista, promovida pelo Exército). 

Seguindo a narrativa do filme, quando sai do quartel, Luiz Gonzaga fica no Rio 

de Janeiro vivendo no Morro de São Carlos. Ainda jovem, tem uma relação com uma 

bailarina de um clube noturno carioca, e nasce Luiz Gonzaga Junior (cuja certeza da 

paternidade nunca fica estabelecida). Nesse ambiente as cenas priorizam os locais da 

cultura e sociabilidade urbanas: os bares e cafés, a praia, a vida no morro, a gafieira, em 

contraste com o ambiente familiar e religioso do interior. Na cidade também aparecem o 

programa de rádio, o disco, e outras formas recentes de massificação e consumo cultural. 

No Rio de Janeiro, então Capital Federal do Brasil, periféricos como o povo nordestino 

não são considerados cultura, mas algo desqualificado como folclore e tido por atrasado. 

Não há visibilidade para essas expressões, e até os anos 40 o baião não existia fora do 

contexto regional e da cultura que ainda era popular. 

Quando chega à cidade grande, o jovem sanfoneiro tenta a vida como músico de 

rua e de restaurantes em troca de moedas. No momento em que o artista popular procura 

vender sua arte para sobreviver no centro urbano, ele deixa de ser popular, pois termina a 
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prática entre vizinhos e o acontecimento não é mais gratuito (MENNA BARRETO, 2006, 

p. 123 e ss). Luiz Gonzaga, no Rio de Janeiro, inicialmente não agrada vestido de terno e 

gravata e tocando valsas e outros ritmos do gosto urbano dos cariocas da época. O 

momento da virada na carreira do artista é quando ele adota elementos da cultura que 

trazia como experiência de vida e começa a surgir um personagem midiático. A partir de 

então, seguindo o filme, Luiz Gonzaga transita entre a cultura popular, da onde se origina, 

e a cultura de massas, da qual se torna um fenômeno. 

 

Luiz Gonzaga e a transição do popular ao pop 

 

Luiz Gonzaga, no primeiro momento, chega a ser desdenhado e até eliminado do 

programa de calouros de Ary Barroso, na Rádio Nacional; quando fracassa descobre, 

quase por acaso, que o ritmo autêntico, alegre e popular de sua terra natal agrada ao 

público, e começa a ser mostrado, nas cenas do filme, O Rei do Baião em construção 

midiática. O artista saído do interior, como estratégia de sucesso adota uma atuação dada 

pela e para a mídia, que cria um novo tipo de ser, constituído em função de uma aparência 

e, nesse processo, o entretenimento passa para o campo do consumo, onde recebe valor 

em um cenário de realização de fantasias (GABLER, 2000, p 188 ss). 

A construção da figura pública se trata de um eu montado: um eu nuclear se perde 

em papéis que vão se alternando (ILLOUZ, 2011). Isso é bem evidente no espetáculo 

televisivo, mas antes também no rádio. Quando surge o homem midiático e a cultura de 

massas substitui a sociabilidade popular, o homem atual fica sujeito ao já sentido, porque 

o sentido é substituído por um símbolo, e por isso a “estética adquire efectualidade e 

poder” (PERNIOLA, 1993, p. 21 e ss). A figura do sertanejo criada por Luiz Gonzaga 

ocupa esse espaço, substituindo a possibilidade do popular. Assistimos a uma figuração 

estética pertencente à sociedade, e não mais ao indivíduo que se torna vazio de 

experiências próprias: o consumidor.   

O filme também faz uma representação da influência do rádio e do disco como 

forças da cultura de massas. No programa de auditório, na Rádio Nacional, é consagrado 

um padrão musical para o consumo massivo. Os novos meios de comunicação da época, 

principalmente o rádio, levam essa música para a casa das pessoas sem a necessidade da 

presença dos artistas. Quando a música tocada em reunião é substituída pela música 

eletrônica, ela deixa de ser o que era, porque é dada uma padronização antes impossível 
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(ROSS, 2011, P. 83 e ss). Talvez, nessa perspectiva, o surgimento do “baião midiático” 

tenha sido o fim do baião, na medida em que a gravação mata as infinitas variações 

presentes na vida social (idem). 

Mas, o pop, que difunde seus ícones através da mídia, é feito de modas, enquanto 

o popular é atemporal (MENNA BARRETO, 2006, p. 123 e ss): o ícone Luiz Gonzaga, 

no início do filme encontra-se esquecido e desprezado pelo público de massas. Nesse 

contexto de baixa na carreira artística, retorna com o filho Gonzaguinha à cidade de Exu, 

ao reencontro das origens; é quando a cidade, o novo e moderno enxergam-se no arcaico. 

 

A cultura como conflito, disputa e composição 

 

O processo descrito no filme não mostra elementos estanques e definitivos, pois, 

conforme o modelo, não há naturalidade nem pureza no campo da cultura. Ao mesmo 

tempo em que a cultura de massas suplanta as culturas locais, também há espaço de 

disputa, relação e resistência; porém, mesmo mantendo-se autônomas em vários sentidos, 

não rompem o paternalismo, deferência e terror que aprisionam (HALL, 2006, p. 338 ss). 

 A aculturação no sentido da unificação é bem antiga, remonta ao século XIII: quer 

pelas Igrejas, pelos Estados Nacionais ou pela mídia, a cultura popular é sempre usada, 

expulsa e sufocada, mas sempre sobrevive (CHARTIER, 2003, p. 146). Porque o popular 

é a maneira de ler, e não o texto, há preservação e o condicionamento e controle não são 

totais nem unificados, mas “...usos de fazer seu o que é imposto”, o que revela um caráter 

interativo na leitura, que articula a imposição da ideologia com práticas que disputam o 

controle (idem). Deste modo, existe uma “visão de mundo dos leitores populares...” em 

atuação, o que revela tanto um contexto muito diferente entre produção e consumo bem 

como a não limitação total entre cultura popular e cultura de elite pela inscrição nas 

classes sociais (idem). Assim, inexistindo tanto autonomia pura quanto total subordinação 

frente ao mercado, o valor transita porque é dado “pelo campo social ao qual está 

incorporado, pelas práticas as quais articula e é chamado a ressoar”, e não pelos objetos 

(HALL, 2006, p. 338 ss). O popular e o massivo não estão separados e interessa o modo 

como as mensagens são recebidas e as consequências não desejadas. Assim, no processo 

há veios de entrada para matrizes dominadas, mas ainda ativas, bem como trânsito entre 

essas matrizes (MARTIN-BARBERO, 2006, p. 310 e ss). 
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Luiz Gonzaga, o artista popular, procura seu espaço na cidade e, mediante 

esforços, consegue entrar com seu estilo na mídia (o autêntico enquanto estratégia, ou 

seja, já um produto). A cultura midiática transforma-o noutra coisa, que devolve ao 

consumo do povo: o filme tem cena documental com Luiz Gonzaga “figurinado” de 

sertanejo, de O Rei do Baião, se apresentando para o povo camponês nordestino. Mas 

essa recepção não é uniforme, garantida nem linear. 

 

Reconciliação e identificação 

 

O Gonzaguinha encarna a identidade típica urbana carioca apartada do rural. Mas 

ele faz o movimento de retorno para o reencontro (daí a importância desse momento entre 

pai e filho): o urbano e o rural, numa identificação e junção então percebida. O jovem 

músico tinha o pai por um vendido ao sistema, um apoiador dos militares no poder (pelo 

filme, pode mesmo ter sido, pois há cena em que figura animando, depressiva e 

decadentemente, encontros da oficialidade). O personagem é o jovem rebelde, de 

esquerda, em sofrimento pela repressão e em conflito com o pai arcaico e conservador. 

Ambos têm um histórico de desacertos até violentos entre si - aparece no filme -, mas o 

próprio Gonzaguinha é alçado ao estrelato, estoura nas paradas e é capa da revista de 

maior circulação no país: transforma-se num produto comercial. Pai e filho, com todas as 

diferenças, estão igualados também enquanto produtos midiáticos. 

Luiz Gonzaga como fenômeno cultural de massas substitui a experiência popular 

vivida nos diferentes lugares pela música de consumo. Esse é um traço da estética 

contemporânea, na qual o sentido e o afetivo já se apresentam como modelos prontos a 

serem reconhecidos. O Luiz Gonzaga que retorna ao sertão como O Rei do Baião com 

certeza já é outra coisa que não o popular: virou modelo de uma nova cultura para o lugar 

(a cultura midiática), e depois do midiático não é possível retornar ao popular, 

transformado em outra coisa. 

A narrativa quer mostrar o interior do Brasil, usa posições de câmera que 

favorecem a visualização aberta da paisagem. Mas, de certo modo, reforça o modo como 

a cidade enxerga o sertão; por exemplo, ao fundo quase sempre há um jegue em cena; 

assim, usando os estereótipos, o já dado e o já sentido, o filme opera o imaginário 

constituído. Há toda uma visão construída inclusive na narração documental de Luiz 
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Gonzaga sobre a própria vida (o biógrafo de si mesmo não é confiável), mas isso é usado 

a favor da obra cinematográfica (enquanto construção dramática). 

 

Considerações finais 

 

Em Gonzaga, de pai pra filho vemos a representação de um momento ímpar da 

cultura brasileira. Gonzaguinha era o engajado, Luiz Gonzaga, o alienado. É uma 

simplificação comum e até compreensível às sombras da época. Em 1981, a partir da 

turnê Vida de Viajante, Luiz Gonzaga, O Rei do Baião, retorna com toda a força como 

produto midiático dos centros urbanos. Pela análise, a raiz está na cultura popular: uma 

vivência social e histórica se transforma em produto massificado. No processo mostrado, 

mudam as sociabilidades e o entretenimento passa para o campo do consumo midiático. 

Os encontros e desencontros entre os artistas pai e filho representam o permanente 

movimento e trânsito tenso da cultura, entre o arcaico e o moderno, o pop e o popular. No 

processo em vista, o vivencial cede espaço à imagem midiática, mas não há suplante e 

sim interações e circunstâncias vivas de condições para o surgimento de sentidos. O 

massificado é o já sentido, mas o popular, aqui entendido no filme Gonzaga, de pai pra 

filho, está no modo de interagir, reagir e ler e, por isso, sobrevive. 
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