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Resumo: Este trabalho tem por objetivo descrever e analisar o legado do músico, compositor e               

produtor musical Aloysio de Oliveira com foco especial em sua carreira no mercado fonográfico. Seu               

pioneirismo se deve à iniciativa de fundar, em 1963, a gravadora Elenco, que funcionou sob sua                

direção até 1967. Trata-se de uma gravadora nacional e independente, que produziu ao longo de sua                

existência 64 discos, propiciando assim um vigoroso retrato de nossa música popular da década de               

1960. Também apostou, entre outras coisas, num design gráfico moderno e personalizado, uma             

inovação estética que associava estilo gráfico à música divulgada/comercializada pela gravadora. A            

atuação de Aloysio à frente da Elenco foi de grande importância na divulgação, consolidação e registro                

sonoro da Bossa Nova, além de ter sido uma inspiração para que outros produtores fundassem seus                

próprios selos musicais. 
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1. Introdução  

Nascido no Rio de Janeiro em dezembro de 1914, Aloysio de Oliveira            

desenvolveu uma carreira musical paralela a diversos acontecimentos da indústria          

fonográfica, tanto do ponto de vista tecnológico, como artístico. No Brasil dos anos             

1930, quando gravou suas primeiras músicas com o Bando da Lua, os discos de 78               

rotações estavam em alta. O rádio, onde artistas como Carmen Miranda e Dorival             

Caymmi despontavam como grandes estrelas de música popular, marcou uma          

geração e se popularizou como o grande veículo de comunicação de massa. No             

tocante à indústria fonográfica é relevante lembrar que estávamos, nessa década, há            

pouco tempo da primeira música gravada no Brasil pela Casa Edison, o lundu “Isso é               

Bom”, em 1902, e da gravação do primeiro samba, em 1917, considerados marcos do              
1 2

início das gravações musicais no Brasil. Era, portanto, uma indústria nova. 

 

 2. As primeiras gravações e a Casa Edison 

 

Um breve retrospecto da invenção do fonógrafo, do surgimento da Casa           

Edison e dos discos de 78 RPM se faz necessário para chegarmos ao cenário              

discográfico e radiofônico do Rio de Janeiro da década de 1930. 

O surgimento da gravação sonora mudou o paradigma da transmissão          

de música desde o final do século XIX até os dias atuais. Embora muitas              

transformações  tecnológicas,  midiáticas  e  artísticas  tenham  ocorrido nesse  pouco 

1
 O lundu “Isto é bom” foi composto por Xisto Bahia e interpretado por Baiano. 

2
 O primeiro samba gravado no Brasil foi “Pelo telefone”, de Donga e Mauro de Almeida e interpretado 

por Baiano. 
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mais de um século de existência da música gravada, é um período relativamente             

curto, se comparado à presença da música na história da humanidade. 

A partir de 1877, quando Thomas Edison (1847-1931) inventou o          

fonógrafo, primeiro artifício que permitiu a gravação sonora em cilindros musicais,           

diversas plataformas se sucederam como suporte para a gravação de músicas: disco            

de 78 RPM, long plays de vinil, fita cassete e compact discs (CDs). Atualmente, a               

internet é a grande plataforma de distribuição musical. 

A forma de registro e divulgação das obras era a partitura ou a             

transmissão oral. Como é de se supor, o surgimento da gravação possibilitou que um              

número maior de pessoas tivesse acesso à música. Para a grande maioria que não              

sabia ler uma partitura, a única opção para conhecer obras musicais era a audição ao               

vivo. Com o advento das gravações e o crescimento do mercado fonográfico, o             

alcance de músicas de variados gêneros e locais se tornou muito mais abrangente.             

Por volta de 1870, a única forma de se escutar uma música estrangeira ou mesmo               

diversos gêneros de música brasileira, como maxixes, lundus e modinhas, era           

presenciar a sua execução. Essa dependência do intérprete ao vivo dificultava um            

alcance global de músicas mais regionalizadas ou mesmo o conhecimento mais           

profundo de uma expressão musical de um país mais distante. 

Estamos aqui interessados no estudo das gravações, em como as          

músicas foram gravadas e executadas em cada tempo e o impacto sofrido a cada nova               

tecnologia introduzida nesse universo, levando em consideração elementos como         

quantidade de canais, limitações técnicas de cada época, limitações de cada tipo de             

suporte, distribuição, divulgação, alcance, entre outras variáveis do processo da          

indústria fonográfica. Mesmo que nossa delimitação temporal nesse artigo vá no           

máximo até o início dos anos 1970, muitas dessas mudanças tecnológicas ocorreram            

durante esse tempo. 

De acordo com Franceschi (2002), em 1888, Emil Berliner inventou o           

gramofone e o disco horizontal que, depois de algumas variações, entre 70 e 80              

rotações por minuto, assumiu o padrão de 78 RPM. Houve, a princípio, uma             

rivalidade entre o fonógrafo e o gramofone. Os fabricantes do gramofone           

anunciavam mais qualidade sonora e volume nas execuções dos discos de 78 RPM e              

os fabricantes do fonógrafo, por sua vez, alegavam que era possível gravar as vozes              

dos amigos e familiares nos cilindros, enquanto o gramofone apenas reproduzia o            

que era lançado pelo fabricante. Segundo Franceschi (2002), um fato determinante           

para a adoção do disco de 78 rotações se tornar o padrão foi a possibilidade de se                 

passar de um processo de produção semiartesanal para um processo industrial, em            

larga escala. 

A primeira gravação de um disco feito no Brasil, em 1902, pela Casa             

Edison, ocorreu 25 anos depois da invenção do Phonographo de Edison e 14 anos              

depois da invenção do Gramophone e do disco de 78 rotações por minuto. Nesse              

início do mercado fonográfico/tecnológico, a assimilação das novas tecnologias por          

parte dos produtores e dos consumidores não era tão imediata como é atualmente.             

As primeiras gravações musicais no Brasil foram de marchas, dobrados, maxixes,           

polcas, lundus, etc., realizadas pela Casa Edison. 
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3. O Bando da Lua e o cenário musical a partir de 1930 

  

Chegamos então aos anos de 1930, época de sucessos carnavalescos que           

eram a grande vitrine anual da música popular urbana, principalmente no Rio de             

Janeiro. Também era a época dos shows nos cassinos, como o Cassino da Urca. Em               

1936, surgiu a Rádio Nacional que foi a mais famosa e concorrida estação dos              

“tempos de ouro” do rádio. Os discos de 78 RPM alimentavam as rádios que              

reinaram em audiência e popularidade até os anos 1950, década em que surgiu a              

televisão. Foi nesse cenário efervescente que entrou em cena o Bando da Lua com              

sua formação inicial que incluía, além de Aloysio de Oliveira (voz e violão), Hélio              

Jordão Pereira (violão), Osvaldo Éboli, o Vadeco (pandeiro), Ivo Astolphi (violão           

tenor e banjo) e pelos irmãos Afonso Osório (percussão e flauta), Stênio Osório             

(cavaquinho) e Armando Osório (violão). Armando se desligou do grupo em 1934.            

Nas décadas seguintes, o Bando da Lua teve diversas formações. Entre os músicos             

que participaram do grupo, tivemos os violonistas Garoto e Nestor Amaral, o            

pandeirista Russinho, entre outros. Foi também na década de 1930 que Carmen            
3

Miranda iniciou sua trajetória de sucesso no Brasil, sucesso esse que posteriormente            

a levou aos Estados Unidos da América (Oliveira, 1982). 

A gravadora nacional Casa Edison encerrou suas atividades em 1932. O           

mercado fonográfico brasileiro foi, aos poucos, sendo dominado por gravadoras          

estrangeiras como a Odeon, a RCA Victor e a norte americana Brunswick, gravadora             

pela qual o Bando da Lua registrou seu primeiro disco, lançado em 1931. O disco de                

78 RPM continha as músicas “Que tal a vida” e “Tá de mona”. 

De acordo com Oliveira (1982), a primeira apresentação em que o           

Bando da Lua dividiu o palco com Carmen Miranda aconteceu na Argentina, numa             

turnê no ano de 1934. Essa experiência, que resultou numa química vigorosa entre             

cantora e grupo e que selou a união de ambos pelas décadas seguintes, foi se               

aprimorando em outras apresentações até serem convidados para uma série de           

shows nos Estados Unidos, convite feito após uma apresentação de Carmen com o             

Bando da Lua no Cassino da Urca. Carmen exigiu como condição para aceitar a turnê               

que o Bando da Lua fosse com ela, pois queria garantir o suingue do samba em terras                 

estrangeiras. O empresário concordou em pagar o cachê de quatro dos seis            

integrantes do Bando da Lua e Carmen pagou de seu próprio rendimento o cachê dos               

outros dois. Viajaram a bordo do navio S.S.Uruguai, em 1939, para uma temporada             

curta, mas que se prolongou, com imenso sucesso e com pouquíssimos regressos ao             

Brasil, até o ano da morte de Carmen, em 1955. 

Foi nesse período que Aloysio teve contato com o mercado de produção            

cultural estadunidense, o que incluiu arranjos feitos para os números musicais de            

Carmen, filmagens para Hollywood, gravações de discos da Carmen e do próprio            

Bando da Lua, shows e até dublagens , aumentando significativamente o repertório           
4

de funções exercidas no mercado musical e de entretenimento por Aloysio de            

Oliveira. 

  

3
Depois da formação inicial, todos os músicos que ingressaram no Bando da Lua acompanharam a                

Cantora Carmen Miranda nos Estados Unidos da América. 
4

Aloysio trabalhou como dublador de personagens de desenhos animados e como narrador de              

documentários para os Estúdios Disney. Tendo também participado da criação do personagem Zé             

Carioca. (Montore, 2009) 
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4. A gravadora Elenco 

  

Segundo Montore (2009), com a morte de Carmen em 1955, o Bando            

da Lua se desfez definitivamente e Aloysio, ao regressar ao Brasil, iniciou sua carreira              

de produtor fonográfico. Em 1956, assumiu o cargo de diretor artístico da gravadora             

Odeon. Nesse mesmo ano, conheceu Tom Jobim e se impressionou com a música             

produzida pelo jovem pianista e arranjador. Percebeu que havia algo novo surgindo            

no cenário musical do Brasil. A entrada de Aloysio de Oliveira na gravadora livrou              

Jobim de algumas funções que ele considerava maçantes, como participar de           

reuniões, fiscalizar balancetes de vendagens ou discutir a demissão de artistas. Nesse            

sentido, a presença de Aloysio permitiu a Tom Jobim se dedicar ao que sabia fazer de                

melhor: compor, arranjar e produzir discos. Ao escutar a Sinfonia do Rio de Janeiro,              

Aloysio se convenceu de que estava diante do “Gershwin brasileiro” (Castro, 1990). 

Em 1958, sob sua direção artística, a Odeon lançou o disco Chega de             

Saudade, de João Gilberto. A música que deu nome ao disco é de Tom Jobim e esse                 

lançamento foi considerado o marco inicial da Bossa Nova. Os caminhos de Tom             

Jobim e Aloysio de Oliveira estiveram constantemente ligados a partir de então . 
5

Com relação à Bossa Nova, pode-se dizer que em pouco tempo as            

diretrizes da Odeon, em busca de resultados financeiros rápidos e de olho num             

produto mais comercial, demonstraram a pretensão de retirar de seu cast quase            

todos os bossa-novistas para investir na Jovem Guarda. Aloysio se demitiu com os             

artistas que a Odeon não queria mais. 

Ao sair da Odeon, Aloysio se transferiu para a Philips e, depois de um              

curto período de oito meses à frente da gravadora, também como diretor artístico, ele              

continuou a ter sua liberdade cerceada pelas imposições mercadológicas. A música           

na qual acreditava se via cada vez mais distante das pretensões comerciais das             

gravadoras pelas quais passou. Foi nesse momento que decidiu fundar a Elenco. No             

início, ele imaginou a Elenco como um selo ligado a uma grande gravadora, algo nos               

moldes da “Verve”, mas como não encontrou nenhuma gravadora interessada em           
6

sua empreitada, decidiu montá-la sozinho. 

Lançou pela gravadora artistas como Vinícius de Moraes, Tom Jobim,          

Roberto Menescal, Dorival Caymmi, Quarteto em Cy, MPB4, Baden Powell, Lannie           

Dale, Nara Leão, Maysa, Edu Lobo, Sílvia Telles, Astrud Gilberto, e muitos outros. 

Outra importante iniciativa na construção de sua gravadora foi a aposta           

feita no design gráfico usado nas capas dos discos. Cesar Villela, designer gráfico             

responsável por muitas capas da gravadora Odeon, desde 1957, e que já buscava uma              

simplificação da imagem das capas para que o disco se sobressaísse nas vitrines das              

lojas, elaborou um conceito que se tornou a imagem dos discos da Elenco. Em              

entrevista, Cesar Villela nos revela que: 

  

As capas de várias gravadoras nas vitrines eram muito confusas e para as da              

Odeon prevalecerem, notei que eu precisava simplificá-las e muito.         

McLuhan deu exemplos sobre simplificações na arte gráfica, posso dizer que           

esse conceito contribuiu.(...) Na época, os LPs não tinham divulgação pela           

5 Tom Jobim lançou quatro discos pela Elenco. Em parceria, Jobim e Aloysio compuseram músicas               

como “Dindi”, “Inútil paisagem” e “Só tinha de ser com você” e, mais tarde, quando já não mais era                   

dono da Elenco e morava novamente nos Estados Unidos da América, Aloysio produziu o antológico               

disco Tom & Elis. 
6
 Selo americano, hoje pertencente à Universal Music, dedicado quase que exclusivamente ao Jazz. 
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mídia impressa (jornais e revistas). ATV Tupi predominava, mas nada fazia           

pelas gravações. Os LPs dependiam das vitrines das lojas. 

  

Cesar Villela utilizou-se, então, de apenas duas cores: o preto e o            

vermelho para compor as capas da Elenco. Essa identidade visual combinava com o             

intimismo da Bossa Nova e, ao mesmo tempo, gerou uma identidade visual e             

conceitual para os álbuns da Elenco. Ainda a respeito disso, Villela nos diz: “Optei              

pela utilização dessas cores pela simplificação e também pelo custo da impressão, já             

que a Elenco começava do zero financeiro. Escolhi a cor vermelha por ser a cor mais                

forte depois da preta”. 

O produtor André Midani disse muitos anos mais tarde, em sua           

biografia, que Aloysio “fundou a mais interessante companhia independente de          

discos que o Brasil já conheceu” (Midani, 2015, p. 97). Se as vendas não eram              
7

volumosas, ou não alcançaram um significante patamar para evitar que Aloysio           

vendesse a Elenco para a Philips em 1967, o prestígio da gravadora por sua vez, era                

muito grande. Ruy Castro (1990) nos revela que, por diversas vezes, lojistas de disco              

relatavam que seus clientes chegavam procurando as novidades da gravadora Elenco           

e não o novo disco de um artista específico. Dito de outra forma, isso nos dá a                 

dimensão do prestígio da gravadora. 

Aloysio gravava seus discos nos estúdios da Riosom, da Columbia e da            

Philips e os prensava nas fábricas da RCA e da CBD. Durante seus anos de gravadora                

independente, de 1963 a 1967, chegou ao impressionante feito de lançar um disco por              

mês. Havia um contrato de distribuição com a RCA-Victor, mas esta era precária,             

pois os discos da Elenco não eram prioridade para a RCA. Além disso, o não alcance                

de uma boa distribuição no mercado paulista foi crucial para que Aloysio não mais              
8

conseguisse se sustentar à frente da Elenco. Como relatado no livro Elenco: a cara              

da Bossa, de Montore (2009), Aloysio revelou ao jornalista Tarik de Souza, que as              

coisas na Elenco eram bastante informais e que ele não fazia contrato com os              

artistas, era tudo meio na base da camaradagem. Esses detalhes nos revelam que             

Aloysio não possuía para os negócios a mesma genialidade que demonstrava nos            

estúdios. Em 1967, ele vendeu sua gravadora à Philips, que manteve a Elenco como              

um selo de seu catálogo, mas sem manter a regularidade de lançamentos, nem             

sempre atenta ao perfil artístico idealizado por Aloysio, alterando até mesmo o            

caráter estético. O vermelho idealizado por Cesar Villela, para ser usado com o preto              

nas capas da Elenco, foi substituído pelo verde. Em 1984, a Philips encerrou             

definitivamente as atividades da Elenco. Foi o fim de uma aventura artística de             

grandes conquistas e legados musicais. 

  

 

 

 

 

 

7
 André Midani, antes de se tornar diretor de gravadoras como a Capitol, a CBD (Companhia Brasileira 

de Discos) e a Warner, trabalhou como diretor de promoção na Odeon com Aloysio de Oliveira e foi o 

responsável por apresentar-lhe o grupo de artistas da Bossa Nova. 
8 São Paulo era um grande e determinante mercado consumidor capaz de selar o sucesso ou o fracasso 

de qualquer companhia de discos (Montore, 2009). 
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5. Discografia da Elenco 

 

Segue a lista de duas séries de discos lançados pela Elenco: 64 discos da              

séria ME (discos monos) e 12 discos da série MEV, denominada série internacional.             

Esses lançamentos ocorreram até o ano de 1971. A partir de 1972, já há alguns anos                

como selo da Philips, foram lançados discos de diversos gêneros musicais como            

MPB, Samba, Rock e até mesmo trilhas sonoras de telenovelas. Esses lançamentos            

não aparecem na lista abaixo. A presente lista foi obtida no livro “Elenco: a Cara da                

Bossa” (Montore, 2009) 

 

Série ME: 

 

·       Vinícius& Odete Lara (me-1) 1963; 

·       Balançamba (me-2) 1963 (Lucio Alves); 

·       A Bossa Nova de Roberto Menescal e seu conjunto(me-3) 1964; 

·       Baden Powell swings with Jimmy Pratt (me-4) 1964; 

·       Bossa Balanço Balada (me-5) 1963 (Sylvia Telles); 

·       Elenco Première (me-6) 1964; 

·       Um Sr. Talento (me-7) 1964 (Sergio Ricardo); 

·       Maysa (me-8) 1964; 

·       Antônio Carlos Jobim (me-9) 1964; 

·       Nara (me-10) 1964; 

·       Baden Powell à vontade (me-11) 1963; 

·       Um show de Bossa (me-12) 1963 (Lennie Dale); 

·       Bossasession (me-13) 1965 (Sylvia Telles, Lúcio Alves e Roberto Menescal); 

·       A nova Bossa de Roberto Menescal e seu conjunto (me-14) 1965; 

·       Dick Farney (me-15) 1965; 

·       Apresentando Rosinha de Valença (me-16) 1965; 

·       Caymmi visita Tom (me-17) 1965; 

·       Rio capital de Bossa Nova (me-18) 1965; 

·       A música de Edu Lobo por Edu Lobo (me-19) 1965; 

·       Carlos Machado apresenta Rio de 400 Janeiros (me-20) 1965; 

·       Lennie Dale e o Sambalanço Trio (me-21) 1965; 

·       Ao meu Rio (me-22) 1965 (Mario Reis); 

·       Vinicius/Caymmi (me-23) 1965; 

·       De Vinícius e Baden especialmente para Ciro Monteiro (me-24) 1965; 

·       Nana (me-25) 1967; 

·       Agostinho dos Santos (me-26) 1966; 

·       Dick Farney: piano, orquestra: Gaya (me-27)1967; 

·       Trechos de Júlio Cesar de William Shakespeare (me-28) (Carlos Lacerda); 

·       Músicas de Billy Blanco na voz do próprio (me-29) 1967; 

·       Baden Powell ao vivo no Teatro Santa Rosa (me-30) 1967; 

· Reencontro (me-31) 1966 (Sylvia Telles, Edu Lobo, Trio Tamba, Quinteto           

Villa-Lobos); 

·       MPB4 (me-32) 1966; 

·       Cy (me-33) 1966; 

·       Zum-Zum (me-34) 1966 (Sergio Porto, Aracy de Almeida e Billy Blanco); 

·       Samba é Aracy de Almeida (me-35) 1966; 
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·       A terceira dimensão de Lennie Dalle com o Trio 3-D (me-36) 1967; 

·       Edu e Bethania (me-37); 

·       Contrastes (me-38) 1966 (Odete Lara); 

·       Grande parada (me-39) 1967 (Diversos intérpretes); 

·       Grande parada 2 (me-40) 1967 (Diversos intérpretes); 

·       De marré de Cy (me-41) 1967; 

·       Tamba Trio (me-42) 1967; 

·       MPB4 (me-43) 1967; 

·       Manifesto musical (me-44) 1967; 

·       Sidney Miller (me-45) 1967; 

·       O melhor do samba (me-46) 1967; 

·       Em Cy maior (me-47) 1967; 

·       Baden (me-48) 1968; 

·       Grupo Manifesto n.2 (me-49) 1968; 

·       MPB4 (me-50) 1967; 

·       Brasil do Guarani ao Guaraná (me-51) 1968 (Sidney Miller); 

·       MPB4 (me-52) 1968; 

·       O disco 53 nunca foi lançado. 

·       Egberto Gismonti (me-54) 1968; 

·       Terra à vista (me-55) 1969; 

·       Pronta pro consumo (me-56) 1969 (Cynara); 

·       27 horas de estúdio (me-57) 1970 (Baden Powell); 

·       Samba-Tropi: até aí morreu o Neves (me-58) 1970 (Wilson das Neves); 

·       Big parada (me-59) 1970; 

·       Marcia: Vol.3 (me-60) 1970; 

·       Deixa estar...(me-61) 1970 (MPB4); 

·       Briamonte Orchestra (me-62) 1970; 

·       Os cantores da Lapinha (me-63) 1970 (Baden Powell e Paulo Cesar Pinheiro); 

·       De palavra... em palavra... (me-64) 1971 (MPB4); 

 

Série MEV 

 

·       Chris Connor at the village gate (mev-1) sem data; 

·       Bossa Nova York (mev-2) 1964; 

·       Jazz series (mev-3) sem data; 

·       The Astrud Gilberto album (mev-4) 1965; 

·       The music of Mr. Jobim by Sylvia Telles (mev-5) 1965; 

·       Antonio Carlos Jobim com Nelson Riddle e sua orquestra (mev-6) 1964; 

·       Jazz series (mev-7) 1965; 

·       Bud Shank, Donato e Rosinha de Valença (mev-8) 1965; 

·       Surf board (mev-9) 1965; 

·       Tom Jobim apresenta(mev-10) 1966; 

·       It might as well be spring (mev-11) 1966; 

·       Antonio Carlos Jobim & Sergio Mendes (mev-12) 1967. 
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6. Considerações finais 

 

Como afirmamos no início desse artigo, a carreira de Aloysio de           

Oliveira se entrelaçou com diversos acontecimentos da indústria fonográfica. Ele          

começou sua atividade artística com o Bando da Lua, gravando em discos de 78 RPM               

que permitiam a gravação de no máximo duas músicas, uma de cada lado, e viu ainda                

em sua temporada estadunidense o surgimento dos discos de vinil de 33 RPM, em              

1948. O novo modelo se tornou o padrão da indústria fonográfica, permitindo o             

surgimento dos long plays e a inserção de várias faixas nos dois lados do disco. As                

gravações foram realizadas, a princípio, em mono e depois em dois canais. 

Também no início desse texto afirmamos que o surgimento da gravação           

permitiu democratizar o acesso à música. Isso realmente aconteceu, mas não de            

forma completamente livre. O poderio econômico das grandes gravadoras         

internacionais logo se apossou do processo de gravação musical e o transformou            

numa rentável e quase impenetrável indústria. Evidentemente, tomou para si as           

rédeas e decisões do que era gravado, como era distribuído e divulgado. Podemos             

perceber que o processo industrial, preponderantemente caro e não acessível a           

pequenos grupos ou indivíduos, era, em sua quase totalidade pertencente à indústria            

cultural, termo cunhado por Theodor Adorno (2002) para designar o que ele dizia             

ser uma “massificação da cultura” em prol do capital. Neste sentido o surgimento da              

Elenco, tornou-se uma rara exceção num cenário dominado por grandes gravadoras           

internacionais. 

O fato de Aloysio de Oliveira criar uma gravadora nacional,          

independente, fora do grande eixo do capital financeiro e do poderio midiático, numa             

época ainda tão incipiente até para o mercado fonográfico, nos revela a coragem, o              

ineditismo e a inovação dessa empreitada. Representou e sinalizou para futuras           

gerações a possibilidade de trilhar caminhos paralelos ao da grande indústria do            

setor fonográfico. Ainda assim, esse empreendimento pouco duradouro no aspecto          

temporal, mas que registrou boa parte de nossa música popular e principalmente da             

Bossa Nova, deixou um legado e uma inspiração para que novos produtores e             

músicos lançassem seus selos dedicados a gêneros musicais específicos, muitas vezes           

negligenciados e recusados pela grande indústria. Tal experiência, nos remete ao           

início do eufórico surgimento da gravação sonora, que antes de ser capitaneado pela             

indústria cultural parecia uma forma de democratizar e tornar mais abrangente a            

produção, o conhecimento e a distribuição musical. 

Vimos, anteriormente, que um dos motivos pelos quais a gravadora          

Elenco teve uma trajetória de quase quatro anos como uma gravadora independente            

se deveu à precária distribuição dos discos no mercado paulista pela RCA. De acordo              

com Montore (2009, p. 58), “São Paulo se tornava rapidamente, sem dúvida, o maior              

filão para o tipo de música, mais refinada, no qual Oliveira desde o início apostava               

suas (poucas) fichas”. Com um repertório que não trazia músicas do gosto do grande              

público e era apreciado principalmente por uma elite urbana e intelectualizada, o            

repertório da gravadora Elenco se inseria pelo viés da distinção simbólica, nos            

termos de Pierre Bourdieu (2007), de uma música mais sofisticada e, portanto, de             

menor penetração na população. Dito de outra forma, o público mais “refinado” e             

“intelectualizado” crescia aos poucos, mas não na velocidade necessária para garantir           

a sobrevivência desse tipo de gravadora. 
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Hoje o mercado fonográfico está completamente modificado em relação         

a esse retrato da década de 1960, mas isso nos permite indagar até que ponto               

iniciativas como a da gravadora Elenco não foram embrionárias da globalização hoje            

tão decantada e presente através da internet, dos diversos home studios, selos e             

artistas independentes de qualquer estrutura, que permitem a diversificação,         

divulgação e registro de tanta música produzida mundo afora. 
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