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MARQUES, Fernanda P. No trilho da década de 1970: o trem chamado Bituca e a 

viagem pela América Latina. 2021. Dissertação (Mestrado em Música – Escola de 

Comunicações e Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021). 

 

Este estudo compreende a análise de músicas que integram seis discos da década de 1970 

do compositor e cantor Milton Nascimento (Bituca). Os discos analisados foram: Milton 

(1970), Clube da Esquina (1972), Milagre dos Peixes (1973), Minas (1975), Geraes 

(1976) e Clube da Esquina 2 (1978). O objetivo desta pesquisa é destacar o que 

caracterizamos como América Latina na obra de Milton Nascimento. Para isso, 

utilizamos a noção de poética da relação de Édouard Glissant para fundamentar e 

compreender os diferentes elementos musicais. A poética da relação também deu suporte 

para elucidar sobre o que entendemos por latino-americano nesta pesquisa, que também 

está ancorada nos pensamentos de Eduardo Galeano e Octavio Ianni. A análise da obra 

observa o cenário do surgimento do disco, o contexto da música selecionada, a matriz 

musical relacionada, a instrumentação da música e suas características e a temática da 

letra. A pesquisa revelou as principais características da música de Milton Nascimento (e 

do Clube da Esquina), como, por exemplo, psicodelia, experimentalismo, cultura popular, 

polimetria, polirritmia, arranjos não convencionais, revezamento na instrumentação, 

aproximação com gêneros musicais distintos, uso de recursos como o falsete, letra que 

segue uma lógica de montagem e influência direta do cinema. Todas essas características 

estão destacadas dentro do fio condutor que é a América Latina, situação em que 

apresentamos como a cultura latino-americana foi inserida na vida e na obra de Milton 

Nascimento. 

 

Palavras-chave: Milton Nascimento. Clube da Esquina. Música Latino-Americana. 
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MARQUES, Fernanda P. On the trail of the 1970s: the train called Bituca and the 

journey through Latin America. 2021. Dissertação (Mestrado em Música - Escola de 

Comunicações e Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021). 

 

This study comprises the analysis of songs that comprise six albums of the 1970s by the 

composer and singer, Milton Nascimento (Bituca). The albums analyzed were: Milton 

(1970), Clube da Esquina (1972), Milagre dos Peixes (1973), Minas (1975), Geraes 

(1976) and Clube da Esquina 2 (1978). The aim of this research is to highlight what we 

characterize as Latin America in the work of Milton Nascimento. For this, we used the 

notion of poetics of the relationship of Édouard Glissant to base and understand the 

different musical elements. The poetics of the relationship also gave support to elucidate 

about what we understand by Latin American in this research, which is also anchored in 

the thoughts of Eduardo Galeano and Octavio Ianni. The analysis of the work observes 

the scenario of the emergence of the album, the context of the selected music, the related 

musical matrix, the instrumentation of the music and its characteristics and the theme of 

the lyrics. The research revealed the main characteristics of Milton Nascimento's and 

Clube da Esquina’s music, such as psychedelia, experimentalism, popular culture, 

polymetric, polyrhythm, unconventional arrangements, instrumentation relay, 

approximation with distinct musical genres, use of resources such as falsetto, lyrics that 

follow a logic of assembly and direct influence of cinema. All these characteristics are 

highlighted within the guiding thread that is Latin America, a situation in which we 

present how Latin American culture was inserted into the life and work of Milton 

Nascimento. 

 

Keywords: Milton Nascimento. Clube da Esquina. Latin American Music. 
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1. O roteiro da viagem 

 

O cantor e compositor Milton Nascimento, o Bituca1, é a locomotiva desta viagem 

pela América Latina que nos transportará para a década de 1970, marco temporal desta 

pesquisa. E, ao longo do texto, faremos paradas em seis estações: Milton (1970), Clube 

da Esquina (1972), Milagre dos Peixes (1973), Minas (1975), Geraes (1976) e Clube da 

Esquina 2 (1978). 

A escolha pelo período ocorreu por entendermos a década de 1970 como um dos 

principais marcos dos movimentos cultural e artístico brasileiros que coexistiram com a 

ditadura militar brasileira. Foi dessa efervescente mistura que surgiram as chamadas 

músicas de protesto e os primeiros festivais de canção do país. E foi no III Festival de 

Música Popular Brasileira da TV Record, de 1967, que Bituca ganhou visibilidade e se 

projetou no cenário musical, com “Travessia”, canção composta por ele em parceria com 

Fernando Brant. Em paralelo aos festivais, as músicas de protesto protagonizavam, pela 

via artística, o enfrentamento contra a ditadura militar e a censura. 

O desenho desta pesquisa foi motivado por algumas inquietações, as quais 

compartilhamos aqui. A primeira diz respeito às recorrentes referências feitas à obra de 

Milton Nascimento que tomam apenas as letras de suas canções para conectá-lo ao 

contexto musical latino-americano – por exemplo, o verso “Eu sou da América do Sul”, 

da música “Para Lennon e McCartney”, o verso “coração americano”, da música “San 

Vicente”, o verso “Meus gritos afro-latidos”, da música “E Daí”, além de músicas como 

“Canto Latino” e “Canción por la unidad latino-americana” –, de forma a desconsiderar 

profundamente elementos como melodia, harmonia, ritmo, instrumentação, arranjos e 

matriz musical. 

O segundo ponto de incômodo que possibilitou o desenvolvimento desta pesquisa 

está relacionado à participação de músicos ou compositores de outros países latino-

americanos na obra de Milton Nascimento, , como: Mercedes Sosa, Grupo Agua, Grupo 

Tacuabé, Silvio Rodríguez e Violeta Parra. Mas os elementos se estendem para dois 

discos enquanto marca primeira de uma latinidade: Geraes, de 1976, que contou com a 

 
1 Lilia, mãe de Milton, contava que às vezes era difícil de ele falar, e esse teria sido um dos motivos para 

tal apelido. Além disso, o próprio Milton Nascimento conta que, quando ficava bravo, fazia um bico com 

a boca que fazia lembrar os “botocudos” (denominação dada pelos colonizadores aos indígenas aimorés). 

Como era difícil para outras crianças falarem esse nome, o apelido acabou permanecendo Bituca 

(DOLORES, 2006, p. 28). 
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participação do Grupo Agua, do Chile, e o disco Corazón Americano, de 1985, de Milton 

Nascimento, Mercedes Sosa e León Gieco.  

As referências aos artistas citados são afirmadas enquanto identidade latino-

americana nas pesquisas sobre a obra de Milton Nascimento2 e também na imprensa 

daquela época3. Essas pesquisas e a imprensa enfatizam e destacam a participação de 

artistas latino-americanos na obra de Milton nos sugerindo que esses artistas validariam 

a ideia de latinidade em Milton Nascimento. Isto é, sem essas participações e menções à 

América Latina, Milton seria também conhecido como artista latino-americano? As 

análises revelaram como se deram essas construções sobre o artista e sua obra. 

O terceiro ponto acusa que Milton Nascimento não é lembrado na literatura de 

músicas de protesto da mesma maneira que Geraldo Vandré e Chico Buarque. Por 

exemplo, o historiador Marcos Napolitano4 tem uma vasta pesquisa sobre a cultura 

brasileira no período da ditadura militar, mas não foram encontrados destaques sobre a 

obra de Milton como há sobre os CPCs (Centros Populares de Cultura), Chico Buarque 

ou o movimento tropicalista5. Napolitano traz o Clube da Esquina com as palavras: 

“retratavam a busca por liberdade individual e coletiva, por meio de imagens poéticas 

sutis e músicas sofisticadas, fora das fórmulas conhecidas até então” (2001, p. 87). Como 

que é a música de protesto de Milton Nascimento que faz com que ele não seja analisado 

como os seus pares? Milton Nascimento fez música de protesto a seu modo, haja vista o 

disco Milagre dos Peixes, de 1973, conforme veremos adiante.  

Estas inquietações sobre música de protesto e sobre como Milton se inseria nesse 

cenário nos leva ao quarto ponto, que trata sobre o pertencimento e a integração do Brasil 

à América Latina em âmbito cultural. Neste período de análise, houve alguns movimentos 

 
2 CUNHA, 2019 | DINIZ, 2017 | AMARAL, 2018 | SILVA, 2019 | PACHECO, 2014. 
3 Serão expostos ao longo da pesquisa as falas da imprensa sobre esse assunto. 
4 Trouxemos o exemplo de Marcos Napolitano por ser este um intelectual e pesquisador reconhecido por 

suas pesquisas e obras dedicadas à história cultural e artística do período retratado. Além do mais, vale 

destacar a referência utilizada em seguida que o autor não entra nos méritos da música em si, ou seja, é 

muito vago trazer características musicais com expressões como “imagens poéticas”, “músicas 

sofisticadas” ou falas como “fora das fórmulas...”. O que, de fato, faz da música do Clube da Esquina e de 

Milton Nascimento uma música com “imagens poéticas”, “sofisticadas”? Quais são os elementos musicais 

que confirmam essas referências expostas de modo subjetivo? Além disso, a quais formas o autor está se 

referindo? Conforme apontado por Ivan Vilela (2016), a crítica não entra no mérito das questões 

musicológicas; dessa forma, vão se construindo os equívocos e os esquecimentos. É comum encontrarmos 

exemplos como esses quando se referem a Milton Nascimento e ao Clube da Esquina.  
5 A referência a Milton Nascimento e ao Clube da Esquina está em um parágrafo na página 87 do livro 

Cultura Brasileira: utopia e massificação (1950-1980).  
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artísticos de integração latino-americana6 que pareciam apresentar o Brasil sempre fora 

desse circuito, no sentido de que as referências eram sempre “o Brasil e a América 

Latina”, ou seja, não era “a América Latina”, de maneira que a inserção do Brasil já fosse 

um pressuposto. Ainda que seja apenas uma observação em torno do pertencimento e da 

integração do Brasil à América Latina, restrito aqui à cena musical, por conta de os 

estudos apresentarem essa escrita de modo separado e não inclusivo, nos questionamos 

sobre esse distanciamento. Tendo como exemplo o próprio contexto de música de 

protesto: 

 

 

A difusão e a recepção dessas referências sonoras estiveram, aqui, atreladas 

aos anos de ditadura militar. Cantar e escutar estes ritmos era uma forma de 

posicionar-se contra o regime. Se a canção de protesto brasileira tornara-se 

proibitiva, o repertório latino-americano, por ser oriundo uma cultura 

‘distante’ e ainda cantado em outra língua, constituía uma alternativa para 

manifestar em público a indignação e o repúdio à situação política do país. 

(GARCIA, 2008, p. 280) 

 

 

Quando Tânia da Costa Garcia traz esse lugar da música latino-americana no 

Brasil, ela destaca que essa música latino-americana7 ficou conhecida e circulou apenas 

no âmbito regional (2008, p. 276). Ou seja, novamente a música latino-americana é uma 

música que se insere como produto importado dentro do Brasil e não o Brasil que se insere 

como produtor dentro da música latino-americana. Trata-se apenas de uma reflexão sobre 

leituras e sobre como os estudos são expostos. Para constatar de fato esse distanciamento, 

seria necessária uma pesquisa aprofundada de análise desses discursos. Quanto a isso, 

nos interessa acessar o discurso sobre a visão de Milton Nascimento dentro desse cenário 

musical da América Latina. Em nossa pesquisa, encontramos na imprensa diferentes 

 
6 Trata-se de uma reflexão sobre o modo de escrita e de reflexão expostas por alguns pesquisadores 

especialistas no tema. Por exemplo, a intelectual e pesquisadora Tânia da Costa Garcia, em seu escrito 

sobre “O Nacional-Popular e a Militância de Esquerda no Brasil e na Argentina nos Anos de 1960: uma 

análise comparativa”, traz em sua narrativa o distanciamento do Brasil em relação à América Latina sempre 

que faz essa referência: “os brasileiros e os latino-americanos”, “o Brasil e a América Latina”; por exemplo, 

não há dúvida quando se faz referência à latinidade e logo se pensa sobre a Argentina e o Chile como um 

todo. Faz parte de um processo histórico de construção de pertencimento e integração, e é justamente desse 

incômodo que queremos tratar.  
7 Tânia se refere especificamente às músicas que abarcavam os movimentos culturais da Nueva Canción 

no Chile e do Nuevo Cancionero na Argentina. Cabe destacar que, se ampliarmos a visão sobre a música 

latino-americana para além desses movimentos culturais, tanto o bolero quanto o chá-chá-chá foram muito 

difundidos nas décadas de 1950 e 1960 pela indústria fonográfica, com ampla projeção nacional e 

internacional.  
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percepções de pertencimento, distanciamento e integração a partir da leitura da obra de 

Milton na época. 

Temos um quinto ponto além desses sobre essa conexão e integração latino-

americana. A obra de Milton Nascimento não apresenta uma definição de gênero ou 

padrão no campo musical, tal como as de João Gilberto (bossa nova), Geraldo Filme 

(samba paulista), João Nogueira (samba carioca) e outros artistas que, ora por 

pesquisadores, ora por críticos musicais, , são classificados de modo comum e 

insuficiente.. A análise feita permite sublinhar que a obra de Milton, no período estudado, 

não caberia em uma classificação de gêneros, de padrões ou das chamadas evoluções 

musicais. 

Por fim, existe uma provocação feita pela cantora argentina Mercedes Sosa, 

referente à cultura latino-americana que impulsionou todos esses apontamentos expostos. 

Em entrevista a O Pasquim, em 1976, Sosa dissera que:  

 

 
Existe uma necessidade de os brasileiros conhecerem os artistas de língua 

espanhola na América Latina. Vocês têm uma música muito rica, mas quando 

se fala das canções da América Latina com conteúdo, o Brasil não é citado. 

Existem compositores importantes no Brasil, Chico Buarque, com 

“Construção”, pra mim é um nome importante. 

[...] Nosso continente é muito grande e complexo, com músicas diferentes e 

distintas. O problema é que o Brasil é um caso à parte, fica separado. Tem que 

se abrir para a América Espanhola. A música colonizadora – americana, 

inglesa, francesa – é completamente diferente da música que tem raiz nacional. 

E a música da Venezuela não é a mesma do Uruguai, do Chile. As ideias não 

são as mesmas. Mas os jovens universitários amam a música de seu país. O 

Equador tem uma música muito autêntica e ligada à poesia. No Brasil também 

a música deve unir-se à poesia, trabalhando juntos. Em São Paulo vi muitos 

jovens cantando músicas em castelhano. Bem, isso pode ser importante, mas 

há o perigo de virar uma moda, quando deveria ser uma tomada de posição, 

uma abertura para todos os companheiros cantores da América Latina. Eu 

nunca vi um cantor brasileiro que conhecesse a América do Sul. Nunca soube 

de um cantor brasileiro que convivesse conosco, cantando. Agora é que os 

jovens pensam em ir pra Argentina, pro Peru, pra Bolívia (a região altiplana 

da Bolívia tem um mistério que aos brasileiros parece exótico). O Brasil viveu 

como se fosse uma enorme ilha. 

[...] Penso que a música de vocês é a mais rica do mundo. A nossa música 

popular talvez não seja tão importante. Mas as letras são muito bonitas. As 

canções de Victor Jara são belíssimas. “Gracias a la Vida” é uma música um 

pouco monótona, na qual a poesia de Violeta Parra tem mais importância. 

Nossas canções têm uma grande riqueza literária. Não há muito o que trabalhar 

nas canções folclóricas, que tem uma medida certa e não podemos passar disso. 

Literariamente são muito bonitas, mas existe um problema de regionalismo. 

Em qualquer parte do mundo tem o problema das traduções. Enfim, vocês 

estão muito desenvolvidos musicalmente. (O PASQUIM, 1976). 
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Esse depoimento, somado às inquietações relatadas, provocou a investigação 

sobre a latinidade em Milton Nascimento. Por isso, constatamos a necessidade de refletir 

sobre a vida desse artista, sobre o que o constituiu enquanto músico e compositor a 

depender do lugar que ocupa, e quais as culturas e relações que habitam nele, entre elas, 

uma ideia de cultura latino-americana. Essas inquietações despertaram mais 

questionamentos para a análise da obra indicada: Como as características da latinidade 

estão presentes na obra? Quais são essas características? De que modo existe uma 

aproximação com a América Latina? Existe um sentimento de pertencimento à América 

Latina? Milton Nascimento construiu esse sentimento a partir de quais relações e 

experiências? Essas perguntas são respondidas ao longo do texto, em que sinalizamos o 

que caracteriza a América Latina na obra dos anos de 1970 de Milton Nascimento. 

Desse modo, o objetivo desta viagem é evidenciar as contribuições da obra de 

Milton Nascimento produzida na década de 1970 ao contexto musical latino-americano, 

tomando como lente analítica a noção de poética da relação desenvolvida pelo escritor, 

filósofo e antropólogo martinicano Édouard Glissant. 

Para dialogar com o contexto latino-americano, recorremos a Édouard Glissant, 

que desenvolveu ao longo de seus estudos um pensamento sobre diversidade e identidade 

baseado em seu lugar de origem, a Martinica. 

Glissant nasceu em 1928 nessa colônia francesa, situada na região do Caribe. Seu 

pensamento atravessa diversos campos do conhecimento8. Ele não parte de uma matriz 

específica de conhecimento, como uma corrente filosófica. É possível situá-lo nos 

campos da filosofia e da poética. Glissant constrói seus estudos sobre as noções de 

poéticas e pensamentos, de maneira a incluir o caos em suas formulações. 

Partindo das condições de vida e das histórias das Antilhas, Glissant formulou 

categorias sobre as culturas e cosmovisões, ainda que em diálogo com o pensamento 

europeu. Ao seu modo, o autor integrou o seu lugar ao seu pensamento, numa identidade 

de relação, sendo a “própria materialidade do arquipélago em sua relação com o oceano: 

lugar de passagem, de contatos (duradouros e efêmeros, harmônicos e desarmônicos) e 

de identidades diaspóricas” (THEOPHILO, 2018, p. 120). 

A identidade de relação propõe uma identidade migratória, que depende de onde 

e com quem a pessoa se relaciona. Nesse sentido, Glissant assume a relação enquanto 

 
8 Suas teorias abarcavam os questionamentos sobre as identidades de relação/rizoma x raiz, pensamento 

antilhano, pensamento continental, crioulização, entre outras teorias e conceitos que criou e desenvolveu 

ao longo da vida. Para saber mais: http://www.edouardglissant.fr/carriere.html  

http://www.edouardglissant.fr/carriere.html


 

 

 

15 

uma filosofia, principalmente em seus últimos escritos, em que ele cria uma filosofia do 

relacionamento.  

Conduzido pelo pensamento da filosofia ocidental, Glissant mostra que o 

martinicano sabe que ter uma identidade não é ter uma cepa única, mas várias raízes que 

crescem para se encontrar com outras raízes sem matá-las, mas reforçando-as, em 

associação com seus outros. Portanto, é possível concebermos que hoje a identidade não 

é confinamento, e sim compartilhamento (GLISSANT, 2004). 

A reflexão sobre a metáfora de várias raízes ancora-se nos filósofos franceses 

Gilles Deleuze e Félix Guattari, cujas teorias configuram-se como fundamentação para a 

poética da relação de Glissant e que possibilitaram a análise da obra de Milton nesta 

pesquisa. 

A teoria de rizoma de Deleuze e Guattari contrapõe-se à lógica binária. Para os 

filósofos, a lógica binária nunca compreendeu a multiplicidade, uma vez que está ligada 

a uma raiz (DELEUZE; GUATTARI, 1995, p. 12). Deleuze e Guattari consideram que o 

rizoma: 

 

 

diferentemente das árvores ou de suas raízes, o rizoma conecta um ponto 

qualquer com outro ponto qualquer e cada um de seus traços não remete 

necessariamente a traços de mesma natureza; ele põe em jogo regimes de 

signos muito diferentes, inclusive estados de não-signos. O rizoma não se 

deixa reconduzir nem ao Uno nem ao múltiplo. Ele não é o Uno que se torna 

dois, nem mesmo que se tornaria diretamente três, quatro ou cinco etc. Ele não 

é um múltiplo que deriva do Uno, nem ao qual o Uno se acrescentaria (n+1). 

Ele não é feito de unidades, mas de dimensões, ou antes de direções movediças. 

Ele não tem começo nem fim, mas sempre um meio pelo qual ele cresce e 

transborda. Ele constitui multiplicidades lineares a n dimensões, sem sujeito 

nem objeto, exibíveis num plano de consistência e do qual o Uno é sempre 

subtraído (n-1). Uma tal multiplicidade não varia suas dimensões sem mudar 

de natureza nela mesma e se metamorfosear. (DELEUZE; GUATTARI, 1995, 

p. 31).  

 

 

A compreensão do conceito de rizoma, bem como da noção de poética da relação, 

se dá justamente pelo fato de que os dualismos que nos servem de exemplo teórico 

atingem um processo de recusa de algum modelo padronizado. Por isso, não nos 

utilizamos de um conceito que coloque uma coisa contra a outra ou que apresente duas 

ideias em contraponto. A poética da relação será diluída posteriormente junto da música 

“Pai Grande” para melhor compreensão dessa noção de Glissant.  
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As motivações de Glissant para o desenvolvimento da poética da relação também 

se deram através do questionamento da caracterização do “universal”. Para ele, a função 

dessa categoria pode ser uma forma de esconder ou fazer esquecer as realidades quando 

são muito restritivas. Ele defende que, ao invés do universal, devemos tratar de algo que 

é novo para nós no mundo de hoje, que precisamos nos ater sobre o relacionamento. 

Glissant acredita que a relação é a quantidade finita de todas as peculiaridades do mundo 

sem esquecer uma única, e essa relação é a nossa forma de universal, hoje é a maneira 

para todos nós que viemos para nos encontrar e tentar mudar na troca com o outro sem 

perder ou desnaturar (SOUTO, 2020). Ou seja, o que chamamos de relacionamento é a 

possibilidade de, juntos, qualquer que seja nossa idade, qualquer que seja nossa 

localização geográfica, independentemente da nossa classe social, mudarmos o rumo da 

sociedade (GLISSANT, 2004). Sendo assim, a relação se opõe aos universais. Trata-se 

de uma dialética sem síntese: 

 

 

a Relation nos autoriza a passagem [...] entre todas as diferenças do mundo, 

enquanto o universal [...] tentava abstrair estes diferentes [...] à verdade 

absoluta do ser. [...] A Relação não é jamais uma diluição de particulares” 

(GLISSANT 2006, p. 220, apud THEOPHILO, 2018, p. 136). 
 

 

A crítica aos universais também é impulsionada pelo propósito de alteridade que 

Glissant buscava. Ele trouxe na identidade de relação uma forma de alcançar os outros. 

Isso significa que o conhecimento deve ser abordado a depender de como a relação com 

a alteridade é concebida. 

Desse modo, a obra de Milton Nascimento será destacada com as diferentes 

dimensões de relações na América Latina, com a finalidade também de apresentar como 

essas relações se dão e de como a música é parte de um processo rizomático de culturas.  

Para isso, um problema que devemos reconhecer é o fato de que existe uma visão 

interna e externa sobre a América Latina como se fosse algo distante do Brasil. Portanto, 

definimos como ponto de partida para a abordagem dessa problemática um poema9 de 

Ferreira Gullar:  

 

 
9 No poema original, logo após o título, Gullar faz referência à revolução popular ocorrida na Nicarágua 

entre 1979 e 1990. 
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NÓS, LATINO-AMERICANOS 

  À  

Revolução Sandinista 

 

Somos todos irmãos 

mas não porque tenhamos 

a mesma mãe e o mesmo pai: 

temos é o mesmo parceiro 

que nos trai. 

 

Somos todos irmãos 

não porque dividamos 

o mesmo teto e a mesma mesa: 

divisamos a mesma espada 

sobre nossa cabeça. 

 

Somos todos irmãos 

não porque tenhamos 

o mesmo braço, o mesmo sobrenome: 

temos um mesmo trajeto 

de sanha e fome. 

 

Somos todos irmãos 

não porque seja o mesmo o sangue 

que no corpo levamos: 

o que é o mesmo é o modo 

como o derramamos. 

(GULLAR, 1987, p. 50). 

 

A América Latina não está definida aqui sob um conceito de identidade latino-

americana ou de cultura latino-americana específicas e únicas. A América Latina é 

entendida enquanto uma identidade que se prolonga na relação com o outro. Por esse 

motivo, nos interessa apresentar as complexidades em torno da composição do que se 

chama de América Latina na arte. 
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A noção de latinidade parte de uma visão multicultural da perspectiva da filosofia 

da cultura. Em vista disso: 

 

 

Pensar a latinidade como experiência multicultural na América Latina significa 

ter de considerar com cautela as distinções estabelecidas pelo debate entre 

posições relativistas e universalistas e introduzir como elemento explicativo os 

conceitos de mistura, miscigenação e hibridismo cultural. [...] É certo que os 

encontros das pessoas, dos povos, das culturas diversas também se realizam de 

múltiplos modos; algumas vezes de forma pacífica; outras vezes, talvez a 

maior parte, mediados pela força e pela violência. Mas, enquanto condição do 

humano, o encontro é acima de tudo o lugar do reconhecimento do outro, o 

lugar da troca. (BOMBASSARO; VIDAL, 2010, p. 22).  

 

 

Considerando os diferentes encontros para as trocas culturais estabelecidas na 

América Latina, os processos de “descoberta” e colonização são essenciais para a 

formação da chamada latinidade da América. O olhar político e econômico também é 

importante para essa formação, mas devemos partir de outros elementos também. 

Consideramos que:  

 

 

Os elementos culturais envolvidos nesse processo são bem mais complexos e 

demandam investigações históricas sempre mais precisas; investigações de 

caráter interdisciplinar nas quais, ao lado da economia e da política, se incluam 

as contribuições da arte, da literatura, da filosofia; investigações em 

perspectiva multidisciplinar que tomem como base o fenômeno da 

multiculturalidade. Por isso, longe de ser um simples reflexo de uma moda 

intelectual, a multiculturalidade pressupõe o outro, o encontro, o conflito, a 

troca, e reconhece que o humano se constitui no reconhecimento da diferença 

e no encontro com a alteridade. Nesse sentido, considerada um elemento de 

concretude histórica, a identidade latino-americana funda-se numa unidade 

multicultural, que se expressa através de um amplo conjunto de manifestações 

simbólicas e se apresenta multifacetada em seu próprio nome. 

(BOMBASSARO; VIDAL, 2010, p. 24).  

 

 

Por isso, o que estamos chamando de latino-americano parte dessa perspectiva 

multicultural que dialoga com a poética da relação. São reflexões teóricas baseadas em 

fatos históricos e sociais que oferecem condições para explorar o que caracteriza a 
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América Latina na música de Milton Nascimento enquanto uma das muitas identidades10 

que o artista possui. 

A constituição dessas características na obra de Milton considera as relações e 

identidades que habitam nela, no meio dela e em torno dela. Para Milton Nascimento: 

 

 

Podem achar pretensão, mas o que quero é, no exterior, ser um ponto de 

referência e de convergência para a divulgação da música brasileira. Aqui, 

quero poder cantar as mazelas e maravilhas da minha terra, sendo mais latino-

americano que brasileiro, mais universal que latino-americano. Apesar de ter 

tido uma linha latino-americana, pouco conheço dessa cultura. Tudo foi e é 

intuitivo. Pouca gente acredita que um brasileiro possa se ligar aos outros 

países que formam uma mesma realidade com o nosso. Sempre estou dizendo 

que colocaram uma muralha separando o povo de lá e o de cá mas se 

esqueceram [de] que o grito passa através dela e ecoa, [em] alto e bom som, 

na volta. Essa é a hora mais importante para a gente poder se ligar. Somos tão 

pobres quanto eles e não tem sentido esse preconceito de brasileiro achar que 

latino-americano é sub-raça. (SILVEIRA, 1976, p. 4).  

 

 

 Essa muralha a que Milton se refere diz respeito ao fato de o país ter dado as 

costas, historicamente, para a América Latina (PRADO, 2001, p. 128). O caso inspira 

reflexões mais complexas que não serão abordadas aqui. Porém, se faz necessário 

compreender que, no âmbito político e econômico, houve algumas iniciativas de 

integração do Brasil à América Latina. Por exemplo, a criação do MERCOSUL (Mercado 

Comum do Sul) e da CEPAL (Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe), 

bem como o acolhimento de políticos e intelectuais em situação de exílio durante o 

contexto da Guerra Fria e das ditaduras. 

 Além dessas iniciativas, também houve obras produzidas por diferentes 

intelectuais de todo o continente latino-americano que traziam a integração em seus 

escritos e movimentos culturais em períodos de ditaduras militares que uniam os países 

de alguma forma. Todos esses acontecimentos contribuíram para a aproximação entre o 

Brasil e os demais países da América Latina, assim como para o reconhecimento de todos 

como integrantes de um mesmo todo. 

 Desse modo, autores como Eduardo Galeano e Octavio Ianni contribuíram para 

um discurso de integração latino-americana em que veem o Brasil como parte dessa 

 
10 Milton Nascimento abarca um universo musical muito amplo. Sua obra é aberta e pode ser abordada por 

outras identidades. Por exemplo, outra faceta é a da religiosidade pela via artística em sua obra, haja vista 

a música “Sentinela”, gravada em 1980. 
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construção cultural. Esses autores também partem de uma ideia aberta de latinidade, sem 

definição fechada e única. 

É importante sinalizarmos que a América Latina também é tomada enquanto 

localidade geográfica que acomoda a arte de Milton Nascimento. A noção de localização 

está completamente vinculada às experiências desse território. Isso ocorre para não 

esbarrarmos em uma perspectiva generalizada em torno da ideia de que basta nascer em 

território latino-americano para ser considerado latino-americano em sua totalidade 

(identidade, sentimento de pertencimento, reconhecimento e outras identificações 

culturais e sociais). É necessário reconhecer-se como tal. Segundo Eduardo Galeano, não 

podemos falar de uma cultura latino-americana, pois ela está no imaginário como uma 

realidade geográfica, mas que se move: “nos fatos, às vezes minúsculos, a América Latina 

revela a cada dia que as suas comunhões são tantas quantas são suas contradições; os 

latino-americanos dividem um espaço comum, e não apenas no mapa” (GALEANO, 

1990, p. 13). 

Considerando essas complexidades, conforme aponta o sociólogo Octavio Ianni, 

a América Latina não é algo tão simples, mas um labirinto que possui muitos enigmas:  

 

 

[...] a América Latina se configura como uma realidade geo-histórica, político-

econômica e sócio-cultural complexa, heterogênea, contraditória e errática. A 

despeito dos diferentes nomes que tem recebido, ou ostente, continua 

parecendo volátil, atravessada por situações e acontecimentos que não cabem 

neste ou naquele conceito, ou que o extrapolam: América Latina, Ibero-

América, Indo-América, Afro-América, Hemisfério Ocidental, Nuestra 

América; depois de ter sido Índia Ocidental, Novo Mundo, Paraíso, Eldorado, 

América. Chamou-se América em homenagem a Américo Vespúcio, quem 

teve a clareza sobre o descobrimento que Cristóvão Colombo não soube 

nomear; descobrimento do continente que faltava no mapa do mundo, para 

compor os quatro continentes e a cartografia indispensável para a dinamização 

do mercantilismo e [do] cristianismo, contribuindo assim para a gênese do 

ocidentalismo. São muitas as denominações com as quais se busca constituir 

esse “continente”. (IANNI, 2002, p. 6).  

 

 

Essa provocação não tem como objetivo desvendar o enigma latino-americano, 

até porque, como já citado anteriormente, não existem pretensões de definir e encaixar 

um conceito de latinidade na música de Milton Nascimento. Segundo Eduardo Galeano:  
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Nossa autêntica identidade coletiva nasce do passado e se nutre dele – pegadas 

sobre as quais caminham nossos pés, passos que pressentem nossas andanças 

de agora – mas não se cristaliza na nostalgia. Não vamos encontrar, com 

certeza, nosso escondido rosto na perpetuação artificial de roupas, costumes e 

objetos típicos que os turistas exigem aos povos vencidos. Somos o que 

fazemos, e sobretudo o que fazemos para mudar o que somos: nossa identidade 

reside na ação e na luta. Por isso a revelação do que somos implica na denúncia 

do que nos impede de ser o que podemos ser. Nos definimos a partir do desafio 

e por oposição ao obstáculo. (GALEANO, 1990, p. 5).  

 

 

 A América Latina existe assim. Ela se torna realidade e passa a configurar-se de 

modo a nunca ser descoberta. Ao mesmo tempo em que revela processos históricos-

sociais e culturais com amplas proporções, oferecendo e criando novas formas de 

modernidade, possibilitando desencantamento e reencantamento (IANNI, 2002, p. 41), a 

América Latina nunca se apresenta como algo fechado. 

A música de Milton Nascimento segue esses passos. Conforme os trilhos que 

percorremos, notamos como a América Latina encontra-se em sua música por vias e 

acessos distintos. Por exemplo, a América Andina tem determinados destaques ao longo 

da sua obra, de maneira que é invocada por uma sonoridade que se identifica pelo 

charango e pela zamponha, bem como pelas relações estabelecidas com artistas dessa 

América andina. O mesmo ocorre com o Caribe, que se apresenta por relações com 

artistas cubanos, mas também por sua aproximação e relação com Chico Buarque, que, 

consequentemente, traz a sonoridade caribenha para a obra de Milton. E, por fim, toda a 

América do Sul, que é mais representativa em suas histórias; no entanto, todas essas 

Américas são tratadas dentro do mesmo corpus: a América Latina. 

Compreendemos que a identidade do que chamamos de ser latino-americano 

segue, na verdade, “sendo” latino-americano. A América Latina ou o Brasil, ou a 

Colômbia, ou o Chile, ou o México acontecem onde as pessoas estão, e não 

necessariamente e exclusivamente enquanto território. 

Tais vias e acessos são estabelecidos por identidades de relações entre povos e 

culturas, de modo que:  

 

 

A América Latina pode ser vista como um vasto, complexo e movimentado 

laboratório de culturas e civilizações, formas de sociabilidade e jogos de forças 

sociais, etnias e racismos; compreendendo estruturas de dominação e 

apropriação, nativismo e nacionalismo, colonialismo e imperialismo; 

ingressando na época do globalismo. Parece um labirinto ou [uma] nebulosa, 
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experimentando ciência e tecnologia, realizações e frustrações, ideologias e 

utopias. (IANNI, 2002, p. 2).  

  

 

 Portanto, a coexistência de identidades também pode ser percebida através da 

paisagem sonora de “Pai Grande”, conforme veremos adiante. 

Para falarmos de música na América Latina, levamos em consideração o fato de 

que coincidem sociedades com diferentes e diversas origens e características, com muitas 

ideias de desenvolvimento distintas. Corroborando Eduardo Galeano:  

 

 

E não se pode falar da "cultura latino-americana" do mesmo modo que não se 

poderia falar da "cultura" sem mencionar uma abstração vazia. Mas uma 

moldura comum ampara as infinitas culturas, inimigas ou complementares, 

que fervem em nossas terras. Espaço de contradição e encontro, a América 

Latina oferece um campo comum de batalha entre as culturas do medo e as 

culturas da liberdade, entre as que nos negam e as que nos nascem. Nessa 

moldura comum, esse espaço comum, esse comum campo de batalha, é 
histórico. Provém do passado, se alimenta do presente e se projeta como 

necessidade e esperança rumo aos tempos que virão. Desafiadoramente 

sobreviveu, embora tenha sido várias vezes machucada ou quebrada pelos 

mesmos interesses que sublinham nossas diferenças para ocultar as nossas 

identidades. (GALEANO, 1990, p. 13).  

 

 

O Brasil também é parte desses campos de batalha. É corriqueiro haver menções 

à ideia de que não fazemos parte da América Latina, e o reconhecimento da cultura 

brasileira enquanto cultura latino-americana se dá somente sob a influência de outros 

países, sobretudo os de língua espanhola. Como exemplo disso, a imprensa reconheceu 

na década de 1970 o trabalho de Milton enquanto expressão da América Latina, 

especialmente devido à presença de palavras que se referem ao latino-americano nas 

letras de suas canções ou, então, devido à gravação de canções em espanhol. 

Destacamos também que nos anos de 1960 e 1970, marcados pelos movimentos 

culturais latino-americanos, era comum associar a uma tendência os artistas que faziam 

essa aproximação ou que gravavam compositores latinos . Era corriqueira a acusação, por 

parte da crítica, de que quem fazia música latino-americana estava atendendo a um 

modismo cultural. Por exemplo, quando Ziraldo e Roberto Moura criticaram a latinidade 

na música brasileira através de Belchior: 
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A latinidade é uma doença infantil da contestação brasileira [...] 

Pois é, Ziraldo: “A Palo Seco”, de melodia pobre, estereotipada e 

americanizada, canta que bom mesmo é o tango. Elis Regina, a maior cantora 

brasileira, entrou bem com essa de latinidade e fez o pior elepê dos últimos 

cinco anos, no que invoco o testemunho dos meus amigos João Bosco e Aldir 

Blanc, no que invoco Milton. Tudo por quê? Por causa da latinidade, fez um 

disco cheio de Belchior, de Violeta Parra e de Atahualpa Yupanqui e vazio de 

Elis Regina. Vale a pena ou foi mesmo um falso brilhante? (O PASQUIM, 

1976, p. 12).  

 

 

Ambos renegaram e desprezaram a latinidade, como se essa tivesse sido a pior 

contribuição possível para a produção musical brasileira. No ano seguinte, Roberto 

Moura seguiria reforçando suas diferenças e preconceitos à latinidade n’O Pasquim: 

 

 

[...] e essa decantada e inautêntica latinidad geradora de um comportamento 

refletido em entrevistas, shows, posições e gravações como essa “Volver a los 

17”, onde apenas a letra de Violeta Parra tem alguma força, embora não tenha 

nada que ver com Milton. Mercedes Sosa ou não, não fez muita diferença. (O 

PASQUIM, 1977, p. 27). 

 

 

Soma-se a essa crítica um depoimento do maestro Júlio Medaglia sobre o fato de 

Caetano Veloso cantar música latino-americana, de modo a colocar a latinidade em um 

lugar musicalmente inferior (TV CULTURA, 2012).  

Milton Nascimento jamais se encontrou dentro de um circuito de modismo, como 

será apontado. Além disso, diferentemente de depoimentos como esses, existiam os que 

consideravam de modo positivo e afirmativo a pluralidade em Milton Nascimento, bem 

como a latinidade. Wagner Tiso recorda, aliás, que essa aproximação com a latinidade 

teria sido muito importante para a música do Mercosul. Ele lembra que “Fernando 

[Brant], Ronaldo [Bastos], Marcinho [Borges] tinham muito interesse nesse tema de 

América Latina, e o Bituca, sempre” (AMARAL, 2018, p. 259).  

 Adiciona-se a essa pluralidade a identificação da cultura afro-brasileira na obra de 

Milton: 

 

 

A tendência latino-americana notada na mais recente música de Milton 

Nascimento, ao mesmo tempo que indica um dos caminhos mais férteis que 

podem ser seguidos pela nossa música popular, é também um documento 
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precioso contra a caricaturização dos gêneros musicais que de um certo tempo 

para cá parece ter se tornado norma no Brasil.  

Fazendo música latino-americana, Milton Nascimento mostra que para 

expressar um sentimento continental não é preciso recorrer aos clichês de 

primeira hora: afinal de contas, música latino-americana não é só um negro 

sorridente tocando bongô ou maracas, assim como música espanhola é muito 

mais que sapateados, castanholas e mulheres chamadas Dolores.  

Milton Nascimento não cita a música latino-americana. Ele faz música latino-

americana ou, melhor dizendo, ele sabe descobrir o ponto exato onde a 

musicalidade brasileira se funde sonoramente com o elemento latino como 

ninguém. Milton projeta o seu ser mineiro em direção a um sentimento 

continental, sabendo adicionar a essa projeção o elemento exato para resultar 

numa combinação da mais alta importância estética: o elemento negro. A 

música de Milton pode, por isso, ser definida com uma síntese exata das 

musicalidades mineira, negra a latino-americana. E, da confluência destas três 

raízes, resulta uma obra que pode também vir adicionada de elementos outros, 

tais como cadências modais gregorianas, ciganas melodias impressionistas, 

“riffs” jazzísticos e até mesmo células tonais. (VINICIUS, 1973, p. 30).  

 

 

 A lente para enxergarmos a América Latina deve ser ampliada para além dos 

movimentos culturais da época. Por isso que:  

 

 

A desclassificação basicamente envolve a introdução do pluralismo no núcleo 

lógico de classificação. É uma operação metacognitiva e não automática que, 

em cada ação do classificador, requer uma completa consciência de 

incompletude, vieses e subjetividade explícita. (GARCÍA GUTIÉRREZ, 2011, 

p. 9).  

 

 

 Partindo da ideia de desclassificar a latinidade ou, então, de não negar as múltiplas 

classificações de latinidades, trilhamos um caminho aberto para análise da obra de Milton 

Nascimento. 

O fato é que esta viagem parte do encontro de muitos povos e de muitas culturas, 

que nem sempre são referenciados com palavras ou sonoridades específicas de outros 

países latino-americanos que sejam reconhecidos como tais. Esta viagem parte da 

América Latina desde o início. E o que chamamos de destino final é justamente o ponto 

em que se consagrou o entendimento da América Latina na obra de Milton Nascimento 

depois de percorrido todo o trajeto. Para isso, alguns parâmetros de análise foram 

estabelecidos como metodologia.  

O método percorrido para a análise teve como foco principal a escuta contínua e 

persistente das músicas selecionadas. A escuta foi realizada em dois formatos: de modo 
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individual e de modo compartilhado com o orientador11. Através dos processos de escuta 

foi estabelecido um roteiro de análise musical. O roteiro da análise musical interroga:  

− Qual o cenário do surgimento do disco, bem como características e dados gerais 

em torno das estações, ou seja, dos discos?  

− A obra tem uma matriz musical em seu ritmo? Qual é a matriz? A que ela faz 

alusão?  

− Qual o tipo de instrumentação utilizada e qual a conexão estabelecida na música?  

− A letra traz alguma temática? Qual contexto está envolvido na letra?   

 Os processos de escuta proporcionaram uma audição que não foi sugestionada por 

uma teoria estabelecida através de conceitos fechados. Se a fundamentação teórica, com 

conceitos pré-determinados, já estivesse definida, como era uma busca insistente no 

início, naturalmente as análises seriam instigadas por esses conceitos e gerariam outro 

resultado. A fonte primária (ou seja, os discos) demandou a procura de uma teoria aberta 

e que considerasse muitas identidades. Dessa forma, a poética da relação, de Edouard 

Glissant, tornou-se a sustentação teórica de toda a pesquisa, somada ao pensamento de 

outros autores que discutem e refletem sobre a América Latina, como Eduardo Galeano 

e Octavio Ianni.  

 A literatura em torno da vida e da obra de Milton Nascimento proporcionou 

leituras para uma análise contextual, visando a compreensão mais ampla da fonte 

primária, para entender o porquê de a música do artista ser da forma que é (MUKUNA, 

2008, p. 16). Além dessa literatura, também aplicamos como fonte documental matérias 

da imprensa (periódicos), depoimentos em registros audiovisuais, filmes-documentários 

e encartes de discos (LPs) e CDs, entre outros documentos12. 

A primeira parte da viagem se detém em um breve ensaio biográfico de Bituca, 

sob um viés sociológico e histórico, principalmente no que tange a sua formação musical 

e cultural. O texto apresenta os principais fatos e acontecimentos pertinentes a essa 

viagem, visando a uma compreensão mais apurada sobre todo o percurso a ser trilhado 

musicalmente, de maneira a auxiliar no esclarecimento da obra de Milton Nascimento.  

A segunda parte é dedicada ao abastecimento e ao carregamento da locomotiva, 

quando será explorada a poética da relação, pensamento que fundamenta toda a viagem a 

 
11 Como se trata de conclusões e conhecimentos compartilhados por Ivan Vilela durante a escuta, esses 

indicativos se apresentam no texto como referência bibliográfica: ESCUTA COMPARTILHADA, 2021. 
12 Uma das principais fontes de depoimentos, que seria o Museu Virtual do Clube da Esquina, encontra-se 

indisponível há alguns anos. 
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partir de um diálogo com a música “Pai Grande”, de Milton Nascimento. Através dessa 

análise, a perspectiva musical é motivada por uma noção de desclassificação de uma 

identidade latino-americana, demonstrando as explanações sobre nosso entendimento de 

América Latina. 

A primeira estação será o disco Milton, de 1970, em que apresentamos a análise 

das músicas “Para Lennon e McCartney” (Lô Borges, Márcio Borges e Fernando Brant), 

“Maria Três Filhos” (Milton Nascimento e Fernando Brant) e “Canto Latino” (Milton 

Nascimento e Ruy Guerra). Essas músicas apresentam elementos sonoros que são 

enunciados ao longo da década de 1970 na obra de Milton, como a polimetria, a 

polirritmia e a matriz musical do rock.  

A segunda parada é na estação Clube da Esquina, de 1972, que contará com a 

análise das músicas “Tudo que você podia ser” (Lô Borges e Marcio Borges) e “San 

Vicente” (Milton Nascimento e Fernando Brant). Ambas trazem aspectos temáticos de 

revoluções e de ditaduras militares na América Latina. São evidenciadas as inovações 

sonoras que fizeram deste disco um marco na música no mundo.  

Milagre dos Peixes, de 1973, é a terceira estação a ser trilhada e conta com a 

análise da música “Os Escravos de Jó” (Milton Nascimento e Fernando Brant), que se 

destaca por uma ancestralidade ressignificada pela via estética, ou seja, do 

experimentalismo que transfere a atmosfera sonora da rua e da censura ao abarcar a voz 

silenciada enquanto letra na música de Milton Nascimento.  

Minas, de 1975, é a quarta parada desta viagem. Esse disco apresenta a 

transformação da canção sob um ponto de vista de psicodelia, experimentalismos, 

orquestrações e melopoema. A música analisada é “Trastevere” (Milton Nascimento e 

Ronaldo Bastos). 

A quinta estação, Geraes, que é de 1976, traz os aspectos da cultura popular e da 

influência da América Andina na obra de Milton, sobretudo com a análise da música 

“Promessas do Sol” (Milton Nascimento e Fernando Brant). 

A última estação antes do destino final é o Clube da Esquina 2, de 1978. Os 

destaques dessa estação abarcam as identidades de relação que Milton Nascimento 

acumulou ao longo de sua produção musical de 1970. Trata-se de um disco que apresenta 

muitas particularidades que permeiam sua obra, como a religiosidade enquanto elemento 

estético, a influência da América caribenha e a sobreposição de músicas.  
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A conclusão apresenta as poéticas das relações estabelecidas na obra de Milton 

Nascimento ao longo dos seis discos analisados e suas amostragens. Em suma, através de 

um estudo de etnomusicologia, partindo de uma manifestação artística como a música, 

capaz de influenciar e envolver os ouvintes por diferentes perspectivas, o fato é que a 

música pode oferecer e cumprir um papel de pertencimento a uma determinada cultura, 

identidade e região. E a obra de Milton Nascimento proporciona a ampliação do que 

entendemos por América Latina representada na música. Além disso, sua obra traz a 

contribuição de uma identidade rizomática, baseada na poética da relação, que nem 

sempre chega a um resultado lógico. São inúmeros os aspectos que se destacaram nas 

análises, tais como: psicodelia, experimentalismo, cultura popular, polimetria, 

polirritmia, arranjos não convencionais, revezamento na instrumentação, aproximação 

com gêneros musicais distintos, uso de recursos como o falsete, letra que segue uma 

lógica de montagem e influência direta do cinema.  

Assim, depois de observada e analisada a obra de Milton Nascimento, 

consideramos pertinente compreendê-la sob a noção de desclassificação de García 

Gutiérrez. O autor argumenta que: 

 

 
O ato de classificar não é apenas governado por um conjunto de regras 

organizacionais explícitas, mas também cognitivas, inconscientes e [por] 

padrões comportamentais automáticos ligados à ideologia, cultura, identidade 

e memória que confinam pluralismo e interpretação. (GARCÍA GUTIÉRREZ, 

2011, p. 2).  

 

 

Por esse motivo, a contribuição da música de Milton Nascimento para a América 

Latina é justamente essa: não existe uma definição exata da latinidade, menos ainda de 

uma música latino-americana, com uma origem e um destino final estabelecidos. Partir 

da noção de desclassificação de um conceito pré-estabelecido de latinidade contribuiu 

para uma abordagem plural e diversa da obra. A construção cultural da América Latina é 

aberta, como um rizoma que não começa nem termina:  

 

 
ele se encontra sempre no meio, entre as coisas, inter-ser, intermezzo. A árvore 

é filiação, mas o rizoma é aliança, unicamente aliança. A árvore impõe o verbo 

“ser”, mas o rizoma tem como tecido a conjunção “e... e... e...” Há nesta 

conjunção força suficiente para sacudir e desenraizar o verbo ser. Para onde 

vai você? De onde você vem? Aonde quer chegar? São questões inúteis. 

(DELEUZE; GUATTARI, 1995, p. 36).  
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Em razão disso, o destino final tem, em sua conclusão, justamente as 

características de uma América Latina que está no meio, que está em processo e que ainda 

não foi descoberta. 

 

Boa viagem! 
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2. Sobre o trem Bituca 

 

 Milton Silva Campos do Nascimento, ou Bituca, nasceu em 26 de outubro de 

1942, no Rio de Janeiro. A mãe biológica de Milton Nascimento, a empregada doméstica 

Maria do Carmo Nascimento, faleceu ainda quando ele tinha quase dois anos de idade. 

Com a morte da mãe, o garoto foi morar com a avó biológica em Juiz de Fora, Minas 

Gerais. Lá, acabou adoecendo sem que ninguém diagnosticasse a razão de seu sofrimento. 

Segundo ele, “[...] comecei a passar mal, me deu – sabe aquela doença que dava nos 

escravos africanos? – o banzo13. Fui ficando cada vez pior, não comia, emagrecia, e eu 

sabia que era saudade do pessoal do Rio” (WEINSCHELBAUM, 2006, p. 204).  

O “pessoal do Rio” a que Milton se refere era a família de seus futuros pais. Pouco 

tempo depois desse episódio, o pessoal do Rio o buscou em Juiz de Fora, e Milton foi 

adotado por Lília Silva Campos, professora de música, e, por Josino de Brito Campos, 

bancário, professor de matemática e funcionário de uma rádio. O casal havia conhecido 

o menino desde seu nascimento, e Lília já havia se apegado a ele, pois a mãe biológica 

dele trabalhava na casa da família dela no Rio de Janeiro. Quando Lília se casou com 

Josino, ambos decidiram adotar Milton. 

A adoção de Milton por parte de Lília e Josino contradiz uma visão racista, que 

havia sido naturalizada naquele período, segundo a qual filhos não biológicos deveriam 

ter a mesma cor de seus pais adotivos. Não foi o caso de Milton, cujos pais eram brancos. 

Antigamente, a “adoção” de crianças negras por parte de famílias brancas trazia a 

conotação de aquele filho viria a ser um empregado (ou seja, continha o legado da 

escravidão em sua forma moderna)14. Sobre isso, o próprio Milton diria que não era 

comum adotar meninos negros, mas sim meninas, as quais eram tratadas como criadas 

(DANTAS; FERREIRA, 2006, Bloco 1). Com Milton, porém, a história foi diferente, 

pois seus pais quiseram um filho. Após a adoção, a família seguiu rumo a Três Pontas, 

em Minas Gerais. 

 
13 Banzo é uma palavra que, segundo Nei Lopes, no Novo Dicionário Banto no Brasil, tem origem na 

língua quicongo, mbanzu: pensamento, lembrança; e no quimbundo, mbonzo: saudade, paixão, mágoa. 

Para Lopes, “Banzo é uma nostalgia mortal que acometia negros africanos escravizados no Brasil.” Nos 

dicionários oficiais de língua portuguesa, os dicionários brancos, banzo é definido como saudade da África, 

ou como forma de adjetivação de pessoa triste, pensativa, atônita, pasmada, melancólica (LOPES, 2015).  
14 Ver sobre as “adoções de má fé” em: QUEIROZ, Jane B. S. F. de. Adoção de má fé e trabalho escravo: 

abandono por esperança, adoção de má fé e trabalho escravo na relação familiar com filhos de criação. PUC 

Goiás, s/d.  
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Milton Nascimento cresceu cercado de muitas influências musicais, tendo contato 

com diferentes culturas. Ele sequer sabia que cantava afinado dentro dos padrões 

estabelecidos pela música ocidental (AMARAL, 2018, p. 283). A primeira voz feminina 

que ouviu foi a de sua mãe, Lília (WEINSCHELBAUM, 2006, p. 205). Isso o influenciou 

ao longo de sua trajetória, fazendo com que ele tivesse vozes femininas como referência 

de sonoridade. Ele se divertia imitando a peruana Yma Sumac (CANJA, 1980), por 

exemplo. Contudo, conforme ia mudando, sua voz ia se distanciando das vozes femininas. 

Assim:  

 

 

[...] pensava que quando ficasse adulto não ia poder mais cantar… Eu imitava 

o canto feminino e percebi que um dia a minha voz iria ficar como a dos 

homens também. Quando eu ouvi o Ray Charles, isso mudou. (AMARAL, 

2018, p. 58).  

 

 

Quando criança, ele queria mesmo era aprender piano, mas seus pais não tinham 

condições financeiras para comprar esse instrumento. Milton ganhou sanfona e gaita e, 

logo depois, um violão – que, na verdade, havia sido dado de presente para sua mãe, mas 

acabou apropriado pelo menino. Segundo ele, “minha mãe teve um dia a felicidade, para 

mim, de ganhar um violão” (JARDIM, 1978).  

Apoiado por seus pais na música desde pequeno, Milton Nascimento também 

inventava e musicava histórias de criança, situação na qual ia adquirindo uma facilidade 

para ser repentista (CANJA, 1980). Ele “cresceu atento às cantigas de roda, à cadência 

cabocla do congado, às canções populares anônimas, aos lamentos religiosos” (CANJA, 

1980). A aproximação com as culturas populares, invisibilizadas na história canônica da 

música brasileira, teve início na infância. Por exemplo, Milton Nascimento relata uma 

visita a uns parentes de Wagner Tiso, numa fazenda do interior de Minas Gerais. Lá ele 

conheceria um homem chamado Aniceto, que tinha um filho, e ambos conviviam com os 

familiares de Tiso na fazenda, ou seja, “tudo o que tem no ‘Morro Velho’ é verdade” 

(MILTON, 2020).  

Com dezesseis anos, Milton passou a trabalhar como locutor e cuidava da 

programação da Rádio ZYV-36, da qual seu pai, Josino, era diretor. O repertório que 

Milton selecionava para a programação já era diverso, o que dizia muito também sobre o 

conhecimento que o adolescente tinha: 
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Apresentava música brasileira, já caprichando nas novidades, norte-americana, 

e, em dias alternados, música francesa, italiana, espanhola, latino-americana. 

Seu feeling para a música da América do Sul começou a se desenvolver nessa 

época. (AMARAL, 2018, p. 46). 

 

 

A latinidade para Milton também vem de Minas Gerais: 

 

 

MN – [...] vem de Minas Gerais. Vem inclusive da Rádio de Três Pontas, 

porque tinha vários discos da América Latina que a gente não ouvia em lugar 

nenhum. O tipo de música que a gente fazia parece que poderia ter nascido em 

qualquer país da América Latina, tem experiências e vivências parecidas.  

Gavin – Mas também o fato da música de Minas Gerais ter muito a ver com a 

cultura europeia e barroca contribuiu, não? Tem um pouco disso aqui no disco? 

MN – Acho que tem um pouco. Tem alguma coisa indígena, que tem muito na 

América Latina, tem umas danças que acontecem e ninguém sabe, por 

exemplo, o candombe, que a gente pensava que era uma música do Uruguai, 

Paraguai, Argentina, mas em Minas Gerais tem o candombe de Minas Gerais. 

Um ritmo incrível. Eu acho que Minas é chegada na América Latina e, por 

exemplo, “San Vicente” foi minha primeira música gravada lá fora. (GAVIN, 

2014, p. 84).  

 

 

O contato desenvolvido com a música em Três Pontas, na companhia de seu 

parceiro musical e pianista Wagner Tiso, resultou no início de sua carreira musical. 

Milton já sabia que queria fazer música. No entanto, em sua adolescência, seu pai o 

incentivou a estudar contabilidade, de modo que, após três anos de estudo, já em Belo 

Horizonte, ele estava decidido a prestar vestibular para economia, mas acabou desistindo. 

Chegou, ainda, a pensar em estudar astronomia, por conta de sua admiração pelas estrelas 

e pelos planetas, mas esse plano não seguiu adiante. Música acabou sendo a sua escolha. 

Passou a tocar em alguns grupos e já fazia shows por Minas Gerais, principalmente ao 

lado de Wagner Tiso no conjunto The W’s Boys. 

O contexto histórico e musical no qual Milton viveu a adolescência estava repleto 

de artistas que influenciaram e influenciam gerações. O movimento bossa-novista era um 

deles. Embora Milton Nascimento tenha traçado outras identidades sonoras para além da 

bossa nova, esse movimento contribuiu para sua formação musical ao longo do tempo. 

Em 1964, Milton já experimentava a influência da bossa nova com a gravação do 
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compacto Barulho de Trem, com o Conjunto Holiday. Essa passagem pela bossa nova é 

pouco evidenciada em sua trajetória musical, provavelmente em razão de o artista não ter 

obtido sucesso nessa fase. De todo modo, seu caminho musical tomaria outro rumo.  

Desde quando decidiu ir atrás de seu sonho, em meio à explosão da bossa nova, 

Milton já havia deixado Três Pontas em direção a São Paulo, em 1966. Naquela cidade 

do interior, sua liberdade se limitava ao interior de casa: os momentos “[...] junto à 

família, aos amigos, sofriam violento contraste com a discriminação que eu sentia dentro 

da sociedade daquela época. Então eu era ao mesmo tempo feliz e atormentado” (CANJA, 

1980).  

Em São Paulo, um ano antes de despontar para o sucesso com “Travessia”, Milton 

apresentou-se no Festival Berimbau de Ouro, cantando “Cidade Vazia”, de Baden Powell 

e Lula Freire. Mesmo com a desclassificação nesse festival da TV Excelsior, Milton 

seguiu adiante. Segundo o artista:  

 

 

(...) não aconteceu nada. Gostavam das minhas músicas, mas não gravavam. 

Eu tinha um primo lá, de 15 anos, que começou a me dar a metade da mesada 

que recebia do pai. Foi assim que consegui não voltar para Belo Horizonte. 

Não queria. (LUZ, 1972).  

  

 

 

O Clube da Esquina se consolidaria nacionalmente apenas após o lançamento do 

disco homônimo, em 1972. Porém, no final da década de 1960, Milton Nascimento, 

Fernando Brant, Wagner Tiso, Márcio Borges, Nelson Ângelo, Toninho Horta e Ronaldo 

Bastos já compunham, tocavam e gravavam juntos. Todos os músicos e poetas que 

passaram a formar esse grupo trouxeram consigo uma bagagem artística peculiar que 

contribuiu para a identidade musical que conhecemos hoje por Clube da Esquina. 

O sentido de chamar de “Clube da Esquina” aquela reunião de parceiros musicais 

é assim explicado por Lô Borges, integrante do grupo desde o início dos anos 1970: 

 

 

Na rua, em Santa Tereza. Esse negócio da esquina, eram todos os jovens de 

classe média baixa que não tinham grana para pagar festas, bailes, horas 

dançantes em clubes que tinham na cidade ou pelo bairro. Então a gente 

chamava de ‘clube da esquina’ por isso, ali era o nosso clube, nossas festas são 

feitas na rua. Porque clube dá uma ideia fechada, totalmente o oposto do que 
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era; um lugar aberto, livre, que todos passam, todos podem entrar e sair sem 

ter o ingresso. Não precisa ingressar na esquina. (GAVIN, 2014, p. 18).  

 

 

Ou seja, se construiu no imaginário brasileiro a ideia de um clube15, mas esse 

clube foi um encontro de músicos que construíram juntos uma musicalidade específica. 

Existiram pessoas que se reuniam para criar, compor, fazer músicas juntos. Milton 

Nascimento, contudo, não gostava quando se referiam ao Clube da Esquina como “o 

grupo mineiro”. Para ele:  

 

 

Não tem grupo. O negócio é que a maioria dos músicos que tocam ali [no 

álbum Clube da Esquina] é mineiro, mas é coincidência, porque é todo mundo 

que a gente transava em Belo Horizonte. Não existe nada de regional, e, pelo 

contrário, eu não estou nessa de puxar ninguém, não, de arrebanhar. E a gente 

continuou trabalhando junto porque o negócio está legal. Mas isso é só 

enquanto der, quando não der, não tem esse negócio de grupo mineiro, nem 

nada. A única preocupação da gente é fazer música, com quem estiver fazendo 
coisas que a gente gosta. (DINIZ, 2017, apud MOHERDAUI, 2017, p. 95).  

  

 

 Ainda que esta pesquisa se detenha no protagonismo de Milton Nascimento, ficam 

evidentes o caráter coletivo da construção do Clube da Esquina e a influência musical de 

todos os seus membros sobre o artista. As influências de um sobre o outro se entrecruzam 

e se relacionam de tal forma que, por vezes, é praticamente inviável identificar de maneira 

individualizada a contribuição de cada um nesse processo. Por esse motivo, na condição 

de protagonista, Milton Nascimento se confunde com outras pessoas pertencentes ao 

Clube da Esquina, como na cultura do encontro dos povos: é o processo da poética da 

relação. 

Essa coletividade também se faz potente quando o assunto é latinidade – uma das 

particularidades que compõem o Clube da Esquina e, consequentemente, a vida e a obra 

de Milton Nascimento. Márcio Borges recorda que:  

 

 

Eu me lembro de a gente ter uma coisa assim tão romântica… E quando 

começávamos a pensar no povo brasileiro, no povo latino-americano, na 

opressão, nas grandes diferenças, nos abismos entre as classes, entende? Isso 

 
15 Clube da Esquina também era o modo como a Dona Maricota, matriarca da família Borges, fazia 

referência ao local em que Lô Borges ficava com os amigos na esquina (VISTA, 2021). 



 

 

 

34 

nos levava às lágrimas… A gente era tão sentimental a respeito disso, éramos 

tão comovidos por essa realidade brutal do terceiro mundo, as diferenças 

sociais, as diferenças de classe, que a gente se comovia às lágrimas. Eu me 

lembro de abraçar o Bituca e, abraçados na árvore, a gente chorava pelos 

pobres e pelos deserdados. A gente tinha isso, esse amor altruísta mesmo […] 

(DINIZ, 2017, p. 32).  

 

 

Esses sentimentos retratados por Márcio carregam o peso do contexto de ditadura 

militar que o país atravessava. Tudo fazia parte de um pensamento libertário oriundo de 

uma utopia latino-americana. Isso também colaborou para que as letras do Clube da 

Esquina tivessem um apelo político, porém muitas delas diziam sem dizer16, como era o 

caso do Canto Nuevo no Chile. Por esse motivo, as canções entoadas por Milton 

enganavam a censura, pois suas letras não eram explícitas (DINIZ, 2017, p. 112). Esse 

período, durante o qual ocorreram muitos festivais de canções no Brasil, foi crucial para 

a vida de Milton. 

Nos anos de 1960, Milton Nascimento conheceu o cantor e compositor brasileiro 

Agostinho dos Santos em um bar em São Paulo (AMARAL, 2018, p. 101). Foi ele o 

responsável pela inscrição de três músicas de Milton no II Festival Internacional da 

Canção (“Morro Velho”, “Travessia” e “Maria Minha Fé”) e, consequentemente, pela 

apresentação dele a vários músicos influentes na época. Segundo Milton:  

 

 

Se não fosse pelo Agostinho dos Santos, não teria tido festival nenhum. Ele já 

tinha me falado pra fazer a inscrição no festival em 1967, mas nem dei chance 

de continuar o papo. Depois de 1966, prometi não participar de mais nenhum 

festival. Aquele clima de competição não me agradava em nada. Um mês 

depois, o Agostinho apareceu, falando que tinha arrumado produtor para 

gravar um disco dele. E que minhas músicas iam entrar no repertório, mas pra 

isso eu teria que gravar as guias num estúdio do amigo dele. E fui lá pensando 

assim: “Pô, vou gravar três músicas e os caras vão acabar escolhendo só uma 

no final”. Até que, uma semana depois, encontrei a Elis (Regina) na porta da 

Record: “Eu sabia! Você classificou três músicas no festival!” Quase morri 

quando ela disse isso, ainda mais com a hipótese de existir outro Milton 

Nascimento. Foi então que escutei a gargalhada do Agostinho, bem atrás de 

mim. Daí entendi tudo. Ele tinha inscrito três músicas minhas no FIC 67, e as 

três tinham entrado. (BRANT, 2017).  

 

 
16 Trata-se de uma referência ao cenário chileno, em que a repressão e a censura aos artistas os deixaram 

na condição de reinventar a forma de compor as músicas, passando a utilizar metáforas e a construir 

narrativas que “diziam sem dizer”, no intuito de driblar a ditadura pinochetista e não sofrer qualquer 

retaliação. Também por isso o Canto Nuevo teve uma atuação um tanto quanto clandestina para conseguir 

sobreviver (CAVALCANTE, 2015, p. 7). 
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Certamente, “Travessia” significou uma mudança muito grande na vida de Milton 

Nascimento. Foi a partir dela que o país passou a conhecer o artista “mineiro”. Para 

algumas pessoas, esse cenário de festivais também o colocou no circuito de aproximação 

do ideário nacional-popular (DINIZ, 2017, p. 36). Como destacado por Sheyla Diniz:  

 

 

Nos anos 1960, ao menos duas concepções não excludentes de “povo” 

orientavam o repertório dos músicos considerados engajados: “povo” como 

sujeito histórico potencialmente revolucionário – aquele que deveria ser 

esclarecido sobre sua condição de exploração –, e “povo” como reserva de 

autenticidade, nobreza ou cordialidade. Essa segunda acepção é a que mais 

contempla a produção musical de Milton e parceiros. Nas palavras de Márcio 

Borges, “a gente não queria doutrinar, no sentido de ‘olha como somos os 

líderes, os capitães’, não. A gente queria dizer o contrário: ‘Olha como o nosso 

coração bate junto com o seu, olha como a gente se comove como você, olha 

como sua pobreza me toca’”. O olhar amigável e afetuoso com que os 

compositores do Clube da Esquina retratavam, em suas canções, personagens 

não raras vezes reais do cotidiano consiste numa peculiaridade do grupo, 

transcendendo o período no qual ele atuou de forma mais expressiva. (DINIZ, 

2017, p. 38).  

 

 

 Entretanto, embora Milton tenha participado de festivais, a aproximação com o 

nacional-popular17 se dava muito mais pelo fato de os festivais estarem no circuito das 

universidades, tendo como público uma juventude acadêmica e artística da época. Não 

significa que Milton Nascimento tenha feito parte desse movimento18. 

Em “Travessia”, música que identifica Milton em sua adolescência e que contém 

a primeira letra de Fernando Brant em parceria com ele, conquistou o segundo lugar no 

II FIC, em 1967. “Solto a voz nas estradas / Já não quero parar”, esse era o desejo de 

viver a vida musical expressado naquela canção. Curiosamente, antes de se chamar 

“Travessia”, a música havia recebido o nome de “O vendedor de sonhos”, e seu primeiro 

verso era “Quem quer comprar meus sonhos?”. Ou seja, o destino escolhido através dos 

 
17 No início dos anos de 1960, em contexto ditatorial com a conjuntura estabelecida de repressão, tortura e 

censura, o cenário cultural brasileiro no âmbito da música vivia o movimento nacional-popular. O nacional-

popular é uma categoria de aplicação originada nos estudos do filósofo marxista italiano Antonio Gramsci, 

no que compreende a sua preocupação em “[...] definir uma cultura nacional, capaz de fazer frente ao 

nacionalismo fascista e à tradição de uma elite intelectual estrangeirizada. Gramsci propõe reescrever o 

passado ou o nacional num sentido diverso, contrário ao da cultura hegemônica. O nacional-popular 

conforma-se em seus escritos como discurso e prática contra-hegemônicos”. (GARCIA, 2014, p. 243)”. 

O nacional-popular teve como um de seus principais propulsores no Brasil os Centros Populares de Cultura 

(CPCs).  
18 Uma diferença notável sobre o projeto nacional-popular com a construção cultural em Milton Nascimento 

desse período é que a sua concepção de povo se dera de modo ampliado quando comparada ao projeto do 

CPC da UNE. Ao longo das análises será possível identificar essa ampliação.  
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versos escritos pelas mãos de Fernando Brant já estava definido (BORGES, 2002, p. 130). 

O título definitivo, “Travessia”, foi extraído da última palavra do livro Grande sertão: 

veredas, do escritor mineiro João Guimarães Rosa. 

A vida de Milton não mudou apenas na cena musical com o sucesso de 

“Travessia”. Em 1968, ele se casou no cartório e na Igreja dos Capuchinhos, na Tijuca, 

zona norte do Rio de Janeiro, com a estudante de história natural Lurdeca. O casal foi 

morar em Copacabana, no entanto o matrimônio durou apenas um mês. Segundo Márcio 

Borges, Milton parecia “triste e enjaulado”, tendo se casado pelo impulso da paixão sem 

se dar conta do que aquilo significaria na prática (BORGES, 2002, p. 212).  

Após esse ocorrido, Milton teve um romance com a comerciante de joias e objetos 

de arte Káritas, com quem ficou junto nos anos de 1960 e 1970. Segundo Káritas: 

 

 
[...] a aproximação dos dois aconteceu no auge do movimento conhecido por 

“Black is Beautiful”. O cenário era o seguinte: Káritas já era uma comerciante 

estabelecida nos [anos] 60. Ela organizava festas e recebia artistas. Káritas 
costumava viajar para Nova York para assistir shows e fazer compras, 

acompanhando o estilo de vida dos abastados da época. “Nos anos 60 era uma 

dádiva. Dormíamos com quem queríamos sem sentimento de culpa. Depois 

veio o ‘Black is Beautiful’, e branco e preto transavam sem racismo. Talvez 

por ser paulista e loira que tivemos um caso de amor”. (LOCAL, 1997).  

  

 

Nesse depoimento, o comentário de Káritas relembrando o fato de terem ficado 

juntos (“talvez por ser paulista e loira”) dá um indicativo da leitura racista da época. 

Káritas lembra do Black is Beautiful19, movimento iniciado nos Estados Unidos com o 

intuito de desconstruir o preconceito contra as pessoas negras. Milton passaria por 

episódios complicados nesse período, marcado por muito preconceito racial:  

 

 
Eu sou um negro que incomoda muita gente. É muito incômodo um preto 

chegar e comandar as massas. O Brasil é um país cheio de preconceitos, eu 

sofri e ainda sofro. Em São Paulo, numa boate, onde fui encontrar minha 

mulher que estava lá dentro, quando eu fui entrar não me deixaram porque eu 

era preto. O porteiro me barrou, tinha um guarda da polícia atrás de mim que 

tirou um cassetete e eu parei o cara com o olho. Ele ficou com o cassetete no 

ar pronto pra me bater e eu fiquei olhando como quem diz bate. Bem, isso sou 

eu agora: você faz uma ideia do que acontece com quem não tem essa força, 

esse nome… Agora, veja uma coisa: ferido todo mundo anda, o povo tá ferido. 

A vida tá absurda, o homem só aguenta viver porque ele é mais forte do que 

aparenta. (JARDIM, 1978).  

 
19 Este movimento impactou o meio musical na época. Marcos Valle e Paulo Sérgio Valle compuseram a 

música “Black is Beautiful”, que Elis Regina gravou no álbum Ela, em 1971. Nesse mesmo ano, Jorge Ben 

lançou o LP Negro é Lindo, com uma canção homônima composta pelo artista.  
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Entender o lugar social de Milton Nascimento na sociedade brasileira é entender 

que todas as pessoas negras sofrem racismo, bem como outros tipos de injustiças sociais, 

a depender dos contextos em que estão inseridas20. Desde a década de 1940, movimentos 

pan-africanistas e de negritude iniciaram fortes manifestações, porém foi na década de 

1970, nos Estados Unidos, que esses movimentos seriam amplificados, ganhando maior 

visibilidade internacional, chegando ao Brasil e fortalecendo os movimentos negros 

internos, como o Black Power.  

 

 
A circulação das ideias e [de] sentimentos de pertencimento à africanidade não 

foram necessariamente excludentes das noções de pertencimento à nação. Os 

movimentos de negritude no Brasil, por onde essa ideia circulou, estiveram 

relacionados prioritariamente com as lutas dos negros urbanos, ao longo do 

século XX. Sua tensão em relação à noção de nacionalidade pode ser vista 

principalmente como crítica a um projeto hegemônico de embranquecimento 

do país. (SILVA, 2000, p. 73).  

 

 

No mesmo período em que ocorriam o apartheid na África do Sul e a 

descolonização da África portuguesa (SILVA, 2000, p. 47), e enquanto emergiam 

movimentos negros por aqui, Milton era cobrado para participar desses movimentos. 

Sobre isso, o artista declarou que:  

 

  
Você é procurado por vários, mas acontece que as coisas que me apresentaram 

e a maneira como chegar a elas… não gostei. Não chegou alguém com as 

coisas concretas a favor dos negros, uma coisa de vivência, o que se pode 

colocar em prática. Pintou muita coisa de discussão intelectual, muita teoria, 

muito folclore. Outra coisa: se tô com um amigo meu que é branco, essas 

pessoas vêm falar comigo e destratam meu amigo por causa da cor dele. A 

gente tá aí pra transar na luta de todo mundo, pra melhorar a vida de todos, e 

não pra complicar. (MILTON, 1979, p. 13).  

 

 

Embora tenha dito que foi o racismo que dera a ele próprio uma consciência 

política, o artista, como já mencionado, não participou de coletivos organizados de 

negritude. Todavia, seu ativismo político e enfrentamento contra o racismo se deu no 

campo da música, através da arte, afirmando sua negritude e denunciando as injustiças 

sociais dos povos. Um exemplo disso é a música “Lágrimas do Sul”, dele com Marco 

 
20 No final na década de 1970, Milton foi surpreendido pela polícia em um hotel em Los Angeles quando 

estava lá para gravar Journey To Dawn. A polícia o confundira com um perigoso estrangulador de mulheres 

que havia matado catorze delas em uma semana (CAMARGO; ECHEVERRIA, 1978, p. 52).  
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Antônio Guimarães, gravada no LP Encontros e Despedidas, de 1985. Além de denunciar 

o apartheid na África do Sul e suas atrocidades, bem como qualquer tipo de racismo 

existente no mundo, essa canção foi feita em homenagem à ativista e política sul-africana 

Winnie Mandela:  

 

Reviver 

Tudo o que sofreu 

Porto de desesperança e lágrima 

Dor de solidão 

Reza pra teus orixás 

Guarda o toque do tambor 

Pra saudar tua beleza 

Na volta da razão 

Pele negra, quente e meiga 

Teu corpo e o suor 

Para a dança da alegria 

E mil asas pra voar 

Que haverão de vir um dia 

E que chegue já, não demore, não 

Hora de humanidade, de acordar 

Continente e mais 

A canção segue a pedir por ti 

 

África, berço de meus pais 

Ouço a voz de seu lamento 

De multidão 

Grade e escravidão 

A vergonha dia a dia 

E o vento do teu sul 

É semente de outra História 

Que já se repetiu 

A aurora que esperamos 

E o homem não sentiu 

Que o fim dessa maldade 

É o gás que gera o caos 

É a marca da loucura 

África, em nome de Deus 

Cala a boca desse mundo 

E caminha, até nunca mais 

A canção segue a torcer por nós 

 

A temática sobre a cultura negra e a luta do povo negro é afirmada em suas 

músicas. Em “Lágrimas do Sul”, fica evidente a mensagem através da letra. 

À medida que escutamos o repertório de Milton Nascimento e adentramos na 

vida do artista, notamos qual é, como Nelson Ângelo a define, “a essência da alma 

nascimentiana: agregar. O simples silêncio dele, a simples atitude dele agrega” 

(AMARAL, 2018, p. 305). Percebe-se também que Milton Nascimento agrega em 

diferentes relações e identidades. Não se trata apenas de uma afirmação de teor poético, 

mas, principalmente, de uma constatação essencial para analisarmos sua obra à luz da 

poética da relação de Édouard Glissant. Segundo Chico Amaral, Milton leva a África e a 

América Latina para sua própria música:  

 

 
Em relação ao Tropicalismo, Milton tinha mais música pós-bossa nova. Em 

relação a essa, teve mais música pop21 a partir do terceiro disco, de 1969: 

“Beco do Mota” e “Quatro Luas” me parecem as primeiras músicas pop do 

repertório miltoniano. Nesse disco, surge também o elemento africano (“Pai 

 
21 O termo e o conceito de pop não eram utilizados na música naquela época. A referência deve ser sobre o 

rock, termo utilizado dentro do contexto da citação.  
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Grande”), pelo menos a menção ao assunto. E o coro de procissão que introduz 

"Beco do Mota" apresenta pela primeira vez o ingrediente religioso. Portanto, 

a fusão de Milton – e aí não podemos nos esquecer de seus colegas do Clube 

da Esquina… Começam a entrar coisas inesperadas no circuito: Espanha, 

América Latina (como no Tropicalismo); música rural, indígena, religiosa; 

música negra dentro e fora no contexto urbano; algum jazz, rock progressivo, 

música clássica, música de cinema e experimentalismos. Tudo isso de maneira 

absolutamente original: África, América Latina, Beatles, música pop, samba, 

música rural; tudo a seu modo. (AMARAL, 2018, p. 39).  
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3. Carregamento dos vagões e abastecimento de carvão 

 

A música, enquanto cronista22 de seu tempo e de outros, pode revelar identidades 

culturais exploradas cada uma a sua maneira. “Pai Grande” se apresenta como um 

exemplo central da ideia da poética da relação (ou identidade de rizoma) na análise da 

obra de Milton Nascimento, que é aquela identidade que agrega, compartilha, é 

horizontal, sem hierarquia e que não é única. 

A viagem de “Pai Grande” dá início a uma longa travessia pelo Atlântico, tendo 

como ponto de partida a África e como destino a América Latina. “Pai Grande” é uma 

música de autoria de Milton Nascimento, lançada no álbum Milton Nascimento, de 1969, 

e gravada posteriormente no álbum Milton, de 1970. A paisagem sonora da gravação de 

1970 parte da alegoria de que um navio negreiro (Pai Grande) entra na Amazônia; aliás, 

o navio é levado para a floresta (AMARAL, 2018, p. 115). Essa história é narrada por 

Naná Vasconcelos e Milton Nascimento, que disseram que a proposta era criar um senso 

de música visual; no entanto, muitos diziam que ninguém entendia o que eles faziam com 

aquela música (CANTOS DO RIO, s/d). 

A transferência da paisagem sonora criada por Naná e Milton para a música – pela 

história da escravidão tal qual como a conhecemos, com navios negreiros que percorrem 

o mar e desembarcam nos litorais, e não um navio negreiro que entra numa floresta 

através de um rio – motiva, com essa metáfora, uma alusão àquilo que Glissant chama, 

na obra Poética da Relação, de abismo.  

Para Glissant, o oceano – ainda que tenebroso e, ao mesmo tempo, desconhecido 

– também trouxe elementos de diversidades através das relações expostas pelos abismos 

(GLISSANT, 2017, p. 41). O autor classifica três tipos de abismos para falar do 

desconhecido que está à frente do navio negreiro. O primeiro é o terror inaugural, ou seja, 

o primeiro impacto diante de uma nova realidade que é estar numa barca:  

 

 

O primeiro é um terror inaugural, quando mergulhas no ventre da barca. Uma 

barca, segundo a tua poética, não tem ventre, uma barca não engole, não 

devora, uma barca pilota-se a céu aberto. O ventre dessa barca dissolve-te, 

precipita-se num não mundo onde gritas. Essa barca é uma matriz, poço-

matriz. Geradora do teu brado. Produtora também de toda a unanimidade por 

vir. Porque se estás só nesse sofrimento, partilhas o desconhecido com alguns, 

 
22 Ivan Vilela utiliza essa denominação na música popular como cronista dos povos que não tiveram outra 

maneira de registrar suas histórias nas diferentes regiões do Brasil. 
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que ainda não conheces. Essa barca é a tua matriz, um molde, que, no entanto, 

te expulsa. Grávida tanto de mortos como de vivos condenados a uma morte 

adiada. (GLISSANT, 2011, p. 1).  

 

 

O segundo é o abismo do mar:  

 

 

Quando a Marinha dá caça ao negreiro, o mais simples é aligeirar a barca, 

lançando ao mar a carga, com um lastro de grilhetas. São os sinais de pista 

submarinos, do Golfo da Guiné às Ilhas de Sotavento. Assim, toda a navegação 

no esplendor verde do oceano – a melancolia das travessias em transatlântico, 

a glória das regatas desportivas, a tradição das canoas ou das pagaias – sugere, 

como uma evidência das algas, esses abismos, essas profundezas, pontuados 

de grilhetas enferrujadas. O abismo é verdadeiramente uma tautologia, todo o 

oceano, todo o mar, por fim afagado com doçura pelos prazeres da praia, é um 

enorme começo, só ritmado por essas grilhetas cobertas de verdete. 

(GLISSANT, 2011, p. 1).  

 

 

O terceiro tipo de abismo é um paralelo com a massa de água, é “a imagem 

invertida de tudo o que foi abandonado, e que, para muitas gerações, só será encontrado 

nas savanas azuis da memória ou do imaginário, cada vez mais ténues” (GLISSANT, 

2011, p. 2). 

O abismo, enquanto desconhecido completo das pessoas que estavam no navio 

negreiro, torna-se conhecimento pelo trajeto vivenciado por todos os sobreviventes nessa 

violenta e sofrida travessia, pelo “pânico do país novo, a saudade da terra perdida e, por 

fim, a aliança com a terra imposta, sofrida, redimida. A memória não sabida do abismo 

serviu de lodo para essas metamorfoses” (GLISSANT, 2011, p. 2), as quais foram 

exigidas pela nova realidade estabelecida, fruto também do encontro de povos dos antigos 

ocupantes da terra, além dos criminosos envolvidos nesse processo – os quais a história 

chamou de colonizadores. 

Na poesia de sua narrativa, “Pai Grande” conta a história provocada pela memória, 

por lembranças e futuros incertos representados por esses abismos: 

  



 

 

 

42 

 

Meu pai grande 

inda me lembro 

e que saudade de você 

dizendo, “eu já criei seu pai 

hoje vou criar você 

inda tenho muita vida pra viver” 

 

Meu pai grande 

quisera eu ter sua raça pra contar 

a história dos guerreiros 

trazidos lá do longe 

trazidos lá do longe 

sem sua paz 

 

De minha saudade  

vem você contar: 

 

“De onde eu vim 

é bom lembrar 

todo homem de verdade 

era forte e sem maldade 

podia amar, podia ver 

todo filho seu seguindo os passos 

e um cantinho pra morrer” 

 

Pra onde eu vim 

não vou chorar 

já não quero ir mais embora 

minha gente é essa agora 

se estou aqui, 

trouxe de lá 

um amor tão longe de mentiras 

quero a quem quiser me amar... 

 

Ao mesmo tempo que esses abismos são evidenciados, a memória evocada por 

“Pai Grande” dificulta uma síntese do que realmente quer o seu narrador. No entanto, ele 

se permite acontecendo, embora seja uma experiência trágica e uma das mais violentas 

da nossa história: o processo de escravidão. Glissant transfere à barca o lugar do navio 

negreiro e frisa que a degradação é perpétua, pior que o apocalipse: 

 

 

A primeira treva foi o ser arrancado à terra quotidiana, aos deuses protetores, 

à comunidade tutelar. Mas isso ainda não é nada. O exílio suporta-se, mesmo 

quando sidera. A segunda noite foi de torturas, de degenerescência do ser, 

provocada por tantos incríveis sofrimentos. Imaginem duzentas pessoas 

amontoadas num espaço que mal poderia conter um terço delas. Imaginem o 

vómito, a carne viva, os piolhos pululantes, os mortos jacentes, os agonizantes 

apodrecendo. Imaginem, se forem capazes, a embriaguez vermelha das subidas 

ao convés, a rampa que é necessário subir, o sol negro no horizonte, a vertigem, 

esse deslumbramento do céu colado às ondas. Vinte, trinta milhões de 

deportados durante dois séculos ou mais. A degradação, mais sempiterna que 

um apocalipse. (GLISSANT, 2011, p. 1).  

 

 

Por outro lado, Glissant também apresenta as trocas culturais às quais estavam 

expostos os povos submetidos a essas condições (GLISSANT, 2017, p. 39). Ele libera o 

saber que vem da relação. 

Portanto, quando Glissant traz a ideia de abismo na condição de barca aberta, 

deve-se atentar para o fato de que o conhecimento não é somente particular. Ele também 
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é “apetite, sofrimento e fruição de um povo particular, não só isso, mas o conhecimento 

do Todo, que aumenta com a experiência do abismo e que no Todo liberta o saber da 

Relação” (GLISSANT, 2011, p. 3). E essas experiências, sim, fizeram vítimas sobre esses 

abismos; no entanto, esses abismos também proporcionaram a partilha de culturas e 

conhecimentos através da relação, pois as “nossas barcas estão abertas, nelas navegamos 

para todos” (GLISSANT, 2011, p. 4). 

 A letra de “Pai Grande” expressa os abismos que compõem a construção do que 

Glissant chama de poética da relação. Partindo de seu território de origem, Glissant 

desenvolveu um pensamento de arquipélago, no sentido de que pressupõe um 

deslizamento, o caos, o inesperado e o imprevisível, de modo a favorecer a relação, sendo 

ela uma subjetividade em movimento que seja aberta e descontínua. Para isso, é 

necessário substituir o ser pelo sendo (SOUTO, 2020). Dessa forma: 

 

 

A relação é para ele uma imagem que ele cria que é um tipo de dialética. É 

uma dialética sem síntese. É uma estrutura quantitativa, nenhum dos grupos e 

pessoas perdem suas particularidades, mas também não se sobrepõem sobre o 

outro. Mas o contato constante nas relações cria coisas novas, mas essa coisa 

nova não é uma síntese, ela é aberta. A trama do infinito é presente também a 

todo o momento. 

Sua obra é utópica. Só que a sua utopia não advoga uma utopia capitalista, mas 

também não advoga uma utopia comunista, no sentido de que o comunismo 

propõe um fim, um fim de classes, por exemplo. E pra ele as coisas não têm 

fim. (SOUTO, 2020).  

 

 

Glissant coloca a relação dentro de uma visão poética das coisas, ou seja, ainda 

que a relação citada por ele se estabeleça nos abismos, principiando-se em meio ao terror 

que é o navio negreiro, ele traz uma visão relacional dos seres para a construção de uma 

cultura, de um conhecimento compartilhado. Logo, ele explica como se dá essa relação e 

como ela se fundamenta, trazendo à tona os rizomas: “O pensamento do rizoma estaria 

na base daquilo a que chamo uma poética da relação, segundo a qual toda a identidade se 

prolonga numa relação com o Outro” (GLISSANT, 2011, p. 4).  

Extrair os conhecimentos das relações estabelecidas em processos violentos como 

esse da escravização de seres humanos não é romantizar o processo histórico, mas sim 

reconhecer que os povos oprimidos são agentes históricos e, portanto, não podem ser 

reduzidos a vítimas silenciadas. Para o antropólogo Marshall Sahlins:  
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Claro está que invoco o destino do missionário de modo metafórico, para me 

juntar ao coro antropológico de protesto contra a ideia de que a expansão global 

do capitalismo ocidental, ou o chamado sistema mundial fez dos povos 

colonizados e “periféricos” objetos passivos e não autores de sua própria 

história, e transformou analogamente sua cultura em bens adulterados através 

de relações econômicas tributárias. (SAHLINS, 1998, p. 48).  

 

 

Destacamos essa reflexão em torno dos povos colonizados e periféricos para uma 

melhor compreensão das relações na construção de identidades, uma vez que elas não 

podem ser delimitadas em torno de caixinhas que trazem determinada contribuição 

cultural. De todo modo, não devemos desconsiderar as particularidades que cada um traz 

e agrega, pois as identidades também estão ligadas a uma ideia de enraizamento que foi 

construída socialmente, conforme já apontava Simone Weil em 1943: 

 

 

O enraizamento é talvez a necessidade mais importante e mais desconhecida 

da alma humana. É uma das mais difíceis de definir. O ser humano tem uma 

raiz por sua participação real, ativa e natural na existência de uma coletividade 

que conserva vivos certos tesouros do passado e certos pressentimentos do 

futuro. Participação natural, isto é, que vem automaticamente do lugar, do 

nascimento, da profissão, do ambiente. Cada ser humano precisa ter múltiplas 

raízes. Precisa receber quase que a totalidade de sua vida moral, intelectual, 

espiritual, por intermédio dos meios de que faz parte naturalmente. As trocas 

de influências entre meios muito diferentes não são menos indispensáveis que 

o enraizamento no ambiente natural. Mas um determinado meio deve receber 

uma influência exterior, não como uma importação, mas como um estimulante 

que torne sua própria vida mais intensa. As importações exteriores só devem 

alimentar depois de serem digeridas. E os indivíduos que formam o meio, só 

através dele as devem receber. (WEIL, 1943, apud BOSI, 1979, p. 411).  

 

 

As identidades são permeadas de relações, as quais não possuem uma raiz única. 

Como apontado por Simone Weil, o ser humano necessita de muitas raízes, porém, não 

se trata apenas de uma necessidade, mas de uma realidade. Por isso, “[...] La Relación no 

se hace de extranjerías, sino de conocimiento compartido. Podemos decir ahora que esta 

experiencia del abismo es la cosa más intercambiada” (GLISSANT, 2017, p. 42). O 

conhecimento compartilhado de modo rizomático agrega de forma plana e horizontal. 

Sintetizando-se o rizoma, compreende-se que ele é uma antigenealogia (DELEUZE; 

GUATTARI, 1995, p. 19):  
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É a mesma coisa quanto ao livro e ao mundo: o livro não é a imagem do mundo 

segundo uma crença enraizada. Ele faz rizoma com o mundo, há evolução a-

paralela do livro e do mundo, o livro assegura a desterritorialização do mundo, 

mas o mundo opera uma reterritorialização do livro, que se desterritorializa por 

sua vez em si mesmo no mundo (se ele é disto capaz e se ele pode). 

(DELEUZE; GUATTARI, 1995, p. 19).  

 

 

A gravação de “Pai Grande” de 1970 possui um arranjo musical que expõe uma 

poética da relação, apresentando identidades e culturas que se prolongam no outro. Essa 

poética é estimulada pelo coro e pelos apitos de caça de Frederyko, pela percussão de 

Naná Vasconcelos, pela bateria de Robertinho Silva, pelo coro e pelo violão de Tavito, 

pelo coro e pelo piano de Wagner Tiso, pelo coro e pela percussão de Zé Rodrix e pela 

voz de Milton Nascimento.  

Cada músico traz consigo particularidades que, quando reunidas, geram um 

resultado sonoro próprio23. Tavito autointitula-se um “cara de mil e uma influências”, 

sem transparecer suas marcas musicais, mas trazendo em si um “produto direto de minha 

própria avidez musical” (PENNINHA, 2010). Naná, por sua vez, sempre trazia uma 

percussão com senso de orquestração, não apenas enquanto ritmo, mas trazendo cores, 

isto é, uma percussão criadora de imagens (CANTOS DO RIO, s/d). Frederyko, 

guitarrista, caminhou musicalmente por gêneros como jazz, bossa nova, música clássica 

e rock, culminando numa sonoridade que moldou sua música “moderna” (EBC, 2017). 

Já Luiz Alves destacou que ele, Robertinho Silva e Wagner Tiso haviam sido muita 

influenciados pela bossa nova, que Tavito trazia a sonoridade do folk na guitarra de 12 

cordas e que Zé Rodrix, por ser  um artista ligado ao teatro, gostava de fazer um som de 

modo não tão profissional quanto os demais (FARIA, 2020). Robertinho Silva, na época, 

considerava-se bossa-novista e jazzman, renegando o rock até conhecer o baterista Mitch 

Mitchell24, quando passou a transportar a mesma batida e tipos de viradas da bateria no 

Som Imaginário (FARIA, 2015). Zé Rodrix partia de um estilo musical voltado para o 

rock rural, com influências tropicalistas, folk, country e rock (EBC, 2016). Wagner Tiso, 

influenciado pela música erudita, como Villa-Lobos, partiu de um processo de criação 

visual, pensando em musicar uma cena de filme (TISO, 2015). Milton Nascimento, por 

 
23 As referências às influências e identidades de cada músico citadas neste parágrafo são apenas breves 

amostragens do arcabouço cultural e artístico de cada um. Uma exposição mais detalhada e individualizada 

exigiria uma pesquisa aprofundada.  
24 Baterista do grupo Jimi Hendrix Experience, do guitarrista Jimi Hendrix. 
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fim, já teve parcialmente apresentada a fusão de influências culturais que o constituem 

como artista. 

A reunião de parte desses músicos culminou no grupo Som Imaginário25. Formado 

pelo trio de jazz Wagner Tiso, Luiz Alves e Robertinho Silva e, ainda, por Frederyko, 

Zé Rodrix e Tavito, o grupo trazia diferentes timbres, principalmente nas guitarras, com 

os pedais e outros efeitos, trabalhando uma sonoridade de instrumentos com distorções, 

resultando numa sonoridade psicodélica na qual também estavam presentes o jazz, 

a bossa nova e o rock. 

Notamos que as influências musicais desses artistas vinham também da chamada 

indústria cultural na época, bem como da contracultura. Isso se dava justamente no 

momento de produção cultural que ainda se alimentava do nacional-popular no âmbito da 

juventude universitária, como também dos festivais de canções – momento esse não 

muito distante de 1967, quando ocorreria uma marcha contra a guitarra com distorções e 

contra a invasão da música estrangeira (como os Beatles) no Brasil, em defesa da música 

nacional.  

A identidade está não somente na raiz, mas também na relação; sendo assim, “o 

pensamento da errância é também pensamento do relativo, que é o substituído, mas 

também o relatado. O pensamento da errância é uma poética, que subentende que a certo 

momento ela se diz. O dito da errância é o da Relação” (GLISSANT, 2011, p. 9). 

Em vista disso, afirma-se a ideia de que a raiz não é o foco principal, e o que é 

pertinente é o movimento: a poética da relação coloca a identidade em movimento. 

É emblemático, nesse sentido, o caso da passeata contra as guitarras com distorções, 

da qual participaram muitos artistas, entre eles Elis Regina e Gilberto Gil, os quais 

posteriormente agregariam esse instrumento à sua produção musical.  

O movimento dessas identidades está presente na obra de Milton Nascimento. As 

análises revelarão as influências agregadas e compartilhadas entre diferentes artistas que 

contribuíram com a sua obra. “Pai Grande” é uma dessas obras que reúne em uma única 

música quatro paisagens sonoras diferentes, traduzindo a poética da relação em música e 

letra.  

 
25 Inicialmente, o Som Imaginário era o nome do show de lançamento do disco Milton, de 1970: “Milton e 

o Som Imaginário” – ou seja, uma espécie de som imaginado mesmo, um conceito artístico para o show. 

No entanto, as pessoas passaram a reconhecer o grupo de músicos que acompanhavam Milton como uma 

banda específica que se chamava Som Imaginário. 
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A primeira paisagem tem o protagonismo da voz na melodia que atravessa a 

música com uma interpretação solta, acompanhada do violão na primeira e segunda 

estrofes em três tempos. A base rítmica e harmônica faz uma polirritmia com compassos 

ternário e quaternário. Corresponde aos versos:  

 

Meu pai grande 

inda me lembro 

e que saudade de você 

dizendo, “eu já criei seu pai 

hoje vou criar você 

inda tenho muita vida pra viver” 

 

Meu pai grande 

quisera eu ter sua raça pra contar 

a história dos guerreiros 

trazidos lá do longe 

trazidos lá do longe 

sem sua paz 

 

A segunda, por sua vez, é uma ponte para a enunciação da próxima paisagem, 

apenas com o som que vem do falsete, agora acompanhado do piano, da matraca e dos 

pratos da bateria. É possível perceber a fixação do compasso quaternário pela marcação 

da melodia e do piano, que inclusive mantêm a mesma harmonia e a voz como 

protagonista: 

 

De minha saudade vem você contar 

 

Já na terceira paisagem, executada toda em compasso quaternário, o protagonismo 

não está restrito à interpretação de Milton com a narrativa principal que se destaca no 

volume. Ainda que sua voz esteja contando a história, o coro forte dos homens, os apitos 

de caça e a ocarina atingem aos poucos uma intensidade sonora crescente26, indicando 

uma energia de sons que vão se intensificando. Aqui, também se destacam o rangido da 

representação de um carro de boi27 e os efeitos de voz que Naná Vasconcelos utiliza como 

instrumento, bem como as vozes de Tavito, Frederyko e Zé Rodrix que compõem essa 

massa sonora. A percussão alcança um protagonismo junto a todos os outros 

instrumentos, situação não tão corriqueira em canções28. Toda essa paisagem apresenta o 

 
26 Na música, essa dinâmica de gradação chama-se “crescendo” (do piano ao forte), referindo-se à sua 

intensidade sonora sobre este trecho, ou seja, a seu volume. 
27 “‘Pai Grande’ é uma das mais fortes músicas de autoria de Milton, na qual transparece nitidamente ‘o 

barulho de carro de bois de nossa terra’, de que falava Márcio Borges. Na gravação aqui apresentada, 

ressalta-se o trabalho de percussão e uso da voz do Som Imaginário, que reitera a ideia da letra” 

(NASCIMENTO, 1976). 
28 A imprensa da época costumava conferir à percussão um tratamento inferior, confinando-a ao papel de 

mero acompanhamento rítmico. Nesse disco, no entanto, a percussão adquire brilho musical, 

principalmente no que diz respeito aos arranjos. (VEJA, 1970, p. 12). 
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adensamento da massa sonora que resulta na atmosfera da floresta. Ao final dessa 

paisagem, todos atingem o mesmo patamar de importância nos sons e protagonismos da 

floresta: 

 

De onde eu vim 

é bom lembrar 

todo homem de verdade 

era forte e sem maldade 

podia amar, podia ver 

todo filho seu seguindo os passos 

e um cantinho pra morrer 

 

Pra onde eu vim 

não vou chorar 

já não quero ir mais embora 

minha gente é essa agora 

se estou aqui, 

trouxe de lá 

um amor tão longe de mentiras 

quero a quem quiser me amar... 

 

 Por fim, a quarta paisagem é uma extensão vocalizada da terceira, junto à fusão 

dos sons que se misturam entre todas as vozes humanas e não humanas que dividem 

protagonismo na paisagem com o adensamento da polirritmia. A atmosfera sonora dentro 

da floresta se consolida e segue com uma explosão de timbres entre os distintos 

instrumentos utilizados e também de forma não corriqueira, como é o caso dos gritos e 

efeitos através das vozes. A música não conclui; é um contínuo-descontínuo da floresta. 

Ela não apresenta uma resolução musical como fim da música, apenas se encerra com um 

fade out.  

 Essa música tem como destaque o evento percussivo, pois não é uma percussão 

que faz o ritmo. Trata-se de uma percussão independente do melopoema, situação em que 

a exposição da percussão está desvinculada do tema, que não acompanha ninguém29. 

 “Pai Grande” é o Milton Nascimento, segundo Naná Vasconcelos30 (CANTOS 

DO RIO, s/d). Essa amálgama sonora sem definição exata e sem identidade única na 

música é o que chamamos de poética da relação, pois as características individuais de 

cada músico são incorporadas a ela, que, por sua vez, é um resultado coletivo. Desse 

modo, não é possível identificar uma única raiz, ou seja, a ideia de classificação aqui 

torna-se inviável.  

Consideramos que a classificação é uma “ferramenta epistemológica fornecida 

pela racionalidade moderna, cujas estruturas internas e [cujos] modos de inferência são 

derivados das reduções metonímicas, dicotômicas e analógicas da diversidade dos 

mundos atuais” (GARCÍA GUTIÉRREZ, 2011, p. 1). Em contraponto à classificação, a 

 
29 ESCUTA COMPARTILHADA, 2021.  
30 Não somente o Milton, como também, para ele, é o berimbau. Para saber mais: 

https://www.youtube.com/watch?v=3z6vR6j3HlA&t=837s  

https://www.youtube.com/watch?v=3z6vR6j3HlA&t=837s
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desclassificação é uma proposta que supera a epistemologia organizacional, pois é “um 

sistema aberto que instala o pluralismo lógico no núcleo do entendimento e [dos] 

processos de enunciação, através de ferramentas metacognitivas” (GARCÍA 

GUTIÉRREZ, 2011, p. 1). 

A ideia de desclassificação desenvolvida por Antonio García Gutiérrez também 

parte teoricamente da ideia de rizoma de Deleuze e Guattari, tal como a noção de poética 

da relação de Édouard Glissant. Para García Gutiérrez, é pertinente ressaltar que:  

 

 

Afirmar simultaneamente várias proposições não é contraditório, uma vez que 

trata-se de uma declaração de incerteza. Não há criticismo de sua natureza 

contraditória. Nós também podemos afirmar várias proposições opostas e, no 

entanto, ainda assim estaríamos dizendo algo. Estaríamos sempre dizendo algo 

e, se calcularmos a contradição, nós certamente estaríamos dizendo algo 

tremendamente diferente e criativo. A desclassificação seria um modo de 

garantir oportunidades iguais para a diversidade do conhecimento, [das] 

lógicas e [das] conversações em um outro-digitalmente. (2011, p. 11).  

 

 

Consideramos, então, que:  

 

 

Afirmar que qualquer instância é também implica na demissão da tradição ou 

[na] imposição de que a perspectiva do conceito tem sido vista e considerada, 

bem como seu supra-ordenamento e elementos subordinados, e transferir o 

pluralismo desclassificante ao próprio núcleo da refundação conceitual a qual 

o pensamento democrático requer. (GARCÍA GUTIÉRREZ, 2011, p. 11).  

 

 

Partindo da desclassificação em torno da música, conforme demonstrado em 

“Pai Grande”, qual identidade possui cada embarcado no navio negreiro que entra na 

Amazônia, que assume uma nova condição, que carrega consigo suas memórias e 

saudades da África, que reconstrói sua história diante de uma nova realidade? Passa pela 

latinidade também. 

É dessa forma que compreendemos a música de Milton Nascimento no universo 

da poética da relação. Ela parece ser inicialmente uma canção com voz acompanhada de 

violão. Depois, propõe outra música, com outros timbres. Em seguida, apresenta um 

arranjo que não pode ser encaixado numa simples partitura com tantos bichos 

representados na floresta, acompanhados de um carro de boi. É cultura popular, é o órgão 
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tão comum às igrejas católicas, é a ocarina sendo um dos instrumentos mais antigos que 

existem, comum a muitas culturas tradicionais, é o uso de falsete, são os gritos e efeitos 

através das vozes, são os timbres explorados de modo tão diferentes, é a polirritmia31. 

Tudo isso narrado sonoramente entre diversas paisagens, considerando-se apenas a 

música. Quando atentamos para a poesia de Milton Nascimento, que se mistura com 

ancestralidade, memória, África e tantas outras coisas, notamos que são trazidos na letra 

outros universos e sentimentos. Abrem-se, então, os abismos da poética da relação. E 

como define-se isso? Não se define, apenas reconhecemos que foi nesse labirinto 

chamado América Latina que esse encontro aconteceu. 

Ora são sons que podem ser desvendados, ora são sons que podem ser sentidos e 

não revelados. Não existe um padrão estabelecido. Esse labirinto sonoro permite o 

encontro de povos e suas relações: o povo do campo através do carro de boi; os africanos 

(que logo tornam-se afro-americanos) através do navio negreiro; os povos originários, 

espalhados por vários países latino-americanos, através da Amazônia (que foi o cenário 

de “Pai Grande”),. A música da América Latina é a identidade das relações e é também a 

Cultura do Encontro: 

 

 

Pela Cultura do Encontro, temos a oportunidade de, pela primeira vez na 

história da humanidade, quebrar hierarquias culturais de dominação e semear 

novas legitimidades, agora ombreadas entre o ancestral, o comunitário, o 

cosmopolita, o urbano, o popular, o erudito, o escrito, o oral, o acadêmico, o 

das instituições, o das ruas, o das pessoas, a tradição e a invenção, a 

permanência e a ruptura. [...] Cultura do Encontro é cultura da dádiva, da 

reciprocidade, do respeito, da convivência, do dispor no lugar do impor. 

Cultura do Encontro é cultura de paz. É cultura que não teme o diferente; ao 

contrário, louva o diferente, o traz para perto, escuta com sensibilidade. E é 

escutando com sensibilidade que aprenderemos com o comunitário, e o 

ancestral nos oferta a seiva para o salto civilizatório de que o mundo tanto 

necessita. (TURINO, 2017, p. 30).  

 

 

E esses encontros não se apresentam somente em movimentos culturais latino-

americanos das décadas de 1960, 1970 e 1980. 

Ainda sem ter tido quaisquer relações com artistas desses movimentos, como 

ocorreria posteriormente, Milton já era reconhecido enquanto artista latino-americano. 

 
31 Márcio Borges também destaca que a polirritmia influenciava a maneira como Milton compunha, de 

modo que muitas vezes criava músicas a partir da polirritmia que estava em sua cabeça (MILTON, 2020). 
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Na contracapa do disco Courage, gravado nos EUA em 1969, Ralph J. Gleason escrevia 

o seguinte:  

 

 

[...] Sua voz tem aquele calor que imediatamente a gente associa ao sentimento 

latino e a algo mais, desde há muito ausente do panorama musical norte-

americano. [...] Nas variações mais brilhantes do tempo musical, Nascimento 

entra com uma leve influência do “jazz”, que tempera ao seu gosto. [...] este 

mundo de tão variados povos, há agora mais um cuja música é capaz de “falar” 

todos os idiomas. E isso só nos traz grande alegria! (NASCIMENTO, 1969).  

 

 

Devemos, ainda, considerar que, desde a sua adolescência, Milton Nascimento já 

acessava o repertório latino-americano através do rádio.  

Quem contou essa crônica do Pai Grande narra muitas outras, cada uma a seu 

modo, a depender do caminho trilhado. E o caminho que Milton Nascimento percorreu 

no trilho da década de 1970 apresentou uma América Latina que não se restringia a 

conceitos pré-determinados. Esta viagem apresenta aquilo que nos une através de 

numerosas identidades, configurando uma América Latina em movimento (GALEANO, 

1990, p. 14). A música de Milton Nascimento tanto fornece apontamentos quanto suscita 

reflexões sobre o que caracteriza a América Latina em sua obra, expondo aquilo que o 

povo latino-americano tem em comum e aquilo que se estende através do outro.  
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Num jornal do bairro do Raval, em Barcelona, uma mão anônima escreveu: 

O teu deus é judeu, a tua música é negra, o teu carro é japonês, a tua pizza é italiana, 

o teu gás é argelino, o teu café é brasileiro, a tua democracia é grega, os teus números 

são árabes, as tuas letras são latinas. 

Eu sou teu vizinho. E ainda me chamas estrangeiro? 

 

Eduardo Galeano 

(“Estrangeiro”, do livro O Caçador de Histórias) 
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4. Paradas previstas 

 

A obra de Milton Nascimento é percebida como um conjunto que apresenta vários 

aspectos da latinidade, seja no entrelaçamento das relações, seja na destituição de 

singularidades culturais, nos contatos estabelecidos, na ressignificação de trocas musicais 

que resultam estéticas próprias e, especialmente, numa ruptura de classificação musical. 

Percorrer os trilhos da década de 1970 revelará, através das paradas previstas, as 

características dessa América Latina. Além disso, também contribuirá para entendermos 

a sonoridade do Clube da Esquina, que, segundo Hermeto Pascoal, tem um determinado 

conceito (AMARAL, 2018, p. 285). Mas que conceito é esse? 

Para nos ajudar com essa viagem, compartilhamos aqui três opções de escuta32 

através de mídias digitais da obra analisada: 

1) Aplicativo Tidal33: https://tidal.com/browse/playlist/abf5abd6-1bdd-4e26-

88a7-d6ddb93e896d  

2) Aplicativo Spotify34: 

https://open.spotify.com/playlist/6zDsIm3pBgG4d4tlaIGuzH?si=920032b4f

9034a68  

3) YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=f1y0ZZlOigc&list=PL70Z_tNMKwTiQ

3freCKyUlLpL-l5x5d86  

 

Iniciada a viagem através da exposição do roteiro, façamos, então, a primeira 

parada na estação do disco Milton, de 1970. 

 

 

 

 

 

 
32 O ideal é realizar a escuta através de disco (LP) ou CD. Devido à compressão das músicas em plataformas 

digitais, há interferência negativa na audição, ainda que haja praticidade na escolha dessa opção. 
33 Este é o suporte digital mais indicado em razão da qualidade sonora oferecida. 
34 Recomendamos que ao acessar o aplicativo vá até as configurações> qualidade de áudio> selecionar as 

opções de altíssima qualidade. 

https://tidal.com/browse/playlist/abf5abd6-1bdd-4e26-88a7-d6ddb93e896d
https://tidal.com/browse/playlist/abf5abd6-1bdd-4e26-88a7-d6ddb93e896d
https://open.spotify.com/playlist/6zDsIm3pBgG4d4tlaIGuzH?si=920032b4f9034a68
https://open.spotify.com/playlist/6zDsIm3pBgG4d4tlaIGuzH?si=920032b4f9034a68
https://www.youtube.com/watch?v=f1y0ZZlOigc&list=PL70Z_tNMKwTiQ3freCKyUlLpL-l5x5d86
https://www.youtube.com/watch?v=f1y0ZZlOigc&list=PL70Z_tNMKwTiQ3freCKyUlLpL-l5x5d86
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4.1 Estação Milton (1970) 

 

Entre os anos de 1964 e 1985, o Brasil viveu sob uma ditadura militar, ao longo 

da qual estabeleceu-se uma crise política, econômica, social e militar. Além do golpe 

militar que instaurou essa ditadura no país, ocorreram outros acontecimentos que 

influenciaram a música brasileira, tais como a Revolução Cubana (1959), o movimento 

hippie da contracultura e o Maio de 1968 francês, cada qual visando a uma transformação 

revolucionária nos costumes (RIDENTI, 2010, p. 77). Um dos movimentos influenciados 

pela cena cultural estrangeira foi a Tropicália, que trouxe uma inovação estética na 

música através da mescla da cultura brasileira tradicional com o rock. Dois dos 

principais expoentes da música tropicalista foram os compositores e cantores Gilberto Gil 

e Caetano Veloso. Foram muitos os movimentos e artistas que exerceram protagonismo 

na cena cultural na década de 1960. Por isso, vale ressaltar que:  

 

 

Até 1968, inúmeras músicas, filmes, encenações teatrais, livros e outras 

manifestações artísticas apontavam, menos ou mais explicitamente, para um 

caminho: a resistência ao regime militar pela aliança entre os intelectuais e os 

trabalhadores, ou o “povo”. Logo, seria de prever a adesão maciça dos próprios 

artistas às organizações de esquerda, especialmente as armadas. (RIDENTI, 

2010, p. 108).  

 

 

Diante de um cenário ainda mais repressivo estabelecido a partir de 1968, com o 

AI-535, inúmeros artistas e intelectuais se viram forçados ao autoexílio. Por conta de 

ameaças policiais e de organismos paramilitares (RIDENTI, 2010, p. 72), artistas como 

Caetano Veloso, Gilberto Gil e Chico Buarque deixaram o país temporariamente. Antes 

do exílio de Gilberto Gil:  

 

 

 
35 Por mais que estivessem sob a égide de uma ditadura, os artistas ainda detinham certa “liberdade de 

expressão”. Mas os tempos estavam mudando. No ano de 1967, a ditadura militar começou a tomar rumos 

mais repressivos. Esse conflito interno, somado à pressão por parte dos setores de oposição, resultou no 

endurecimento repressivo da ditadura militar, culminando na instalação do Ato Institucional nº 5 (AI-5), 

em dezembro de 1968. O AI-5 suspendeu todas as garantias constitucionais, dando início a uma intensa 

perseguição política, principalmente contra intelectuais e artistas que se destacavam nas manifestações 

contrárias ao regime. Apenas em 1979, com a abertura política, o cenário de atrocidades e violações dos 

direitos constitucionais da ditadura passaria a se transformar. 
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que estava junto com Milton, quando Elis Regina decidiu gravar “Canção do 

Sal” em 1966, foi o mesmo que – pouco antes de embarcar para o exílio em 

Londres – [quando] procurado por jornalistas que queriam saber dele sobre o 

que [de] mais importante acontecia na música do Brasil, respondeu: “Milton 

Nascimento”. (LOPES, 2015, p. 19).  

 

 

Milton Nascimento não quis se exiliar. Ele dizia: “eu não saio do Brasil de jeito 

nenhum; pode até me matar, mas eu não saio” (GAVIN, 2014, p. 72).  

Paralelamente ao caso brasileiro, outros países latino-americanos viviam sob 

ditaduras militares e regimes ditatoriais, como a Argentina (1966-1973), o Chile (1973-

1990), o Uruguai (1973-1985), a República Dominicana (1966-1978), o Paraguai (1954-

1989), o Peru (1968-1980), a Colômbia (1958-1974) e a Bolívia (1964-1982).  

Este cenário promoveu a configuração de uma conjuntura cultural com 

características de uma arte política, crítica, revolucionária e popular nesses países, de 

maneira que os artistas se colocaram em uma posição denúncia da censura e de combate 

à opressão dos governos ditatoriais. Esse posicionamento da classe artística acabaria 

culminando no surgimento de movimentos musicais que influenciariam a música de 

Milton Nascimento.  

Em entrevista à Revista Manchete, Milton foi questionado sobre a música 

“Menino”, composição dele com Ronaldo Bastos que seria gravada somente em 1976. 

Sobre ela, o artista declarou que:  

 

 

[…] De todas as artes, talvez a música seja a que atinge uma camada maior da 

população, pois no interior o rádio é ainda o meio de divulgação mais usado. 

Por isso, a música deve ter uma certa dose de engajamento. 

[…] Minha música não tem tipo. É romântica, às vezes, sem ser alienada. 

Engajada, um pouco que é difícil não ser. (MANCHETE, 1968).  

 

 

Em outros termos, questionado sobre uma música que fizera em homenagem ao 

estudante Edson Luís, assassinado no restaurante Calabouço pela polícia em março de 

1968, no Rio de Janeiro, Milton não falou de política diretamente, limitando-se a dizer 

que “este tipo de pergunta bota a gente no fogo. Prefiro falar de música” (MANCHETE, 

1968). 

Embora não tenha participado da chamada música de protesto da mesma forma 

que Chico Buarque e Geraldo Vandré, Milton estabeleceu, junto ao Clube da Esquina, 
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outra linguagem política para a música durante o período da ditadura militar brasileira. 

O lugar político de Milton Nascimento é definido por ele próprio como algo natural em 

sua música, uma vez que o artista cantaria aquilo em que acreditava: “a gente canta uma 

esperança, uma crença no homem. E quando se canta a verdade da gente, está se tomando 

uma posição política” (CANJA QUINZENAL, 1980). 

Essa outra linguagem também foi determinante para a aproximação do artista com 

uma América Latina caracterizada pela crítica e pela resistência cultural às ditaduras 

(DINIZ, 2017, p. 118). Trata-se de uma aproximação que se dava sob vários aspectos, 

desde a relação pessoal de amizade entre ele e outros artistas latino-americanos (como os 

argentinos Mercedes Sosa e León Gieco e os chilenos Nelson Araya, Polo Cabrera, 

Oscar Pérez e Nano Stuven) até a gravação de composições de músicos de outros países 

latino-americanos (como o cubano Silvio Rodríguez e a chilena Violeta Parra), passando 

pelas influências recebidas ao longo da vida, seja da cantora lírica peruana Yma Sumac, 

seja dos brasileiros Dorival Caymmi, Tom Jobim, Ângela Maria e Leny Eversong, entre 

outras a serem citadas mais adiante.  

Um ano antes do já referido AI-5, o Festival Internacional da Canção36 (FIC), em 

1967, através do êxito de “Travessia” e de “Morro Velho”, rendeu a Milton um 

reconhecimento que parecia estar além do normal para alguém que, até aquele momento, 

era “apenas” um compositor “mineiro” desconhecido do público nacional. Devido ao 

sucesso do FIC, o artista recebeu um convite para gravar nos EUA, condição que 

despertava extremo desejo de muitos músicos na época por conta do sucesso da bossa 

nova no exterior. Sobre esse convite, a imprensa destacava que “[...] ele conseguiu em 

poucos meses o que Dorival Caymmi levou mais de 20 anos para alcançar: um contrato 

para gravar nos Estados Unidos” (MANCHETE, 1968). Essa fala sobre o sucesso de 

Milton Nascimento na época através da imprensa era muito corriqueira, pois entendia-se 

que artistas que alcançavam esse feito de gravar nos EUA se destacavam, e isso elevava 

seu status na cena musical.  

 
36 Se antes o rádio era o veículo mais tradicional de transmissão musical, a partir de 1965, a televisão 

começou a ganhar força, de maneira a ampliar o círculo de audiência da música brasileira, especialmente 

devido aos festivais e programas musicais. Enquanto um produto de massas veiculado na TV, a música 

passou a exercer grande protagonismo no que tange à modernização e ao engajamento, ao menos no 

contexto urbano, principalmente por meio de artistas como Roberto Carlos, Elis Regina e Chico Buarque 

(NAPOLITANO, 2007, p. 87). A ascensão da música na TV também impulsionou a indústria fonográfica 

através dos discos. O casamento firmado entre a música, enquanto produto do mercado musical (na forma 

dos LPs), e os programas musicais proporcionou, ainda, a disseminação de uma ideologia nacionalista entre 

diferentes classes sociais (NAPOLITANO, 2007, p. 94).  
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Ao mesmo tempo, também se destacavam comentários sobre o seu jeito de ser: 

“Totalmente desconhecido, sem contar com o charme ingênuo de Chico Buarque, a classe 

de Edu Lobo ou a exuberância de Simonal, o rapazinho tímido de Três Pontas, Minas 

Gerais, chegou e venceu” (MANCHETE, 1968). É notório o impacto que Milton causou 

na imprensa da época pelo fato de não se encaixar em nenhum dos estereótipos já 

consolidados até então na cena musical brasileira. Comentários reveladores do incômodo 

com essa inadequação se faziam presentes tanto quanto comentários de teor racista, por 

parte da imprensa, em contraste com o posicionamento do meio musical, na percepção 

do próprio Milton, como veremos logo mais: 

 

 

No ambiente em que vivo atualmente, não encontro discriminações. O pessoal 

de música, os artistas em geral, são gente bem liberal. Mas minha experiência 

anterior me provou que o racismo é uma realidade no Brasil, principalmente 

em São Paulo. (MANCHETE, 1968).  

 

 

Considerando os cânones musicais estabelecidos principalmente nos anos de 1960 

e 1970, muitos dos movimentos e grupos musicais que surgiram nesse período eram 

associados a eventos ocorridos anteriormente. Segundo o musicólogo Ivan Vilela:  

 

 

A crítica jornalística foi, a meu ver, determinante na criação desses cânones. 

Como já citei, quando surgia algo novo, a crítica, na busca de uma 

compreensão, sempre associava o novo aos eventos ocorridos anteriormente. 

Assim, ficou fácil entender a Bossa Nova, olhando para o samba-canção; 

entender a Tropicália, olhando para a Jovem Guarda e para a Canção de 

Protesto. Mas não foi tão fácil entender o Clube da Esquina, posto ele trabalhar 

com sínteses que nem sempre eram perceptíveis a uma audição rápida. Síntese 

de todas as aquisições efetuadas pela MPB ao longo de sua história. (VILELA, 

2016, p. 132).  

 

 

Os discos que Milton Nascimento lançou na década de 1960, Barulho de Trem 

(1964), Milton Nascimento (1967) e Courage (1969), tinham bastante proximidade com 

a sonoridade que prevalecia nos cânones da época, a qual partilhava muitos elementos 

com a bossa nova: “[...] Era o padrão sonoro que credenciava a qualidade de um disco, 

padrão que tinha a referência da música que colocara o Brasil no cenário internacional 

[...]” (VILELA, 2010, p. 19). Como exemplo dessa alteração de padrão sonoro muito 
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influenciado pela bossa nova, temos a música “Pai Grande”, que no disco Milton 

Nascimento, de 1969, tinha uma paisagem sonora mais próxima da estética bossa-novista, 

mas que, na gravação de 1970, se apresentou em um arranjo diferente. 

É por esse motivo que esta viagem parte do disco Milton, de 1970, que começa a 

alterar os padrões sonoros estabelecidos nos discos anteriores, não sob um signo de 

ruptura, mas de continuidade e descontinuidade. Trata-se de uma outra forma de ouvir e 

criar música que não está alinhada ao padrão, mas que corresponde a uma descoberta de 

sons e ruídos de outros povos e culturas. 

A primeira parada desta viagem é na estação Milton, de 1970, gravado nos 

estúdios da gravadora EMI-ODEON no Rio de Janeiro.  

 

 

Figura 1 – Capa do disco Milton (1970)   Figura 2 – Contracapa do disco Milton (1970) 

Fonte: http://www.miltonnascimento.com.br/discos.php?id=75 
 

 

Com capa dupla e design de autoria de Kélio Rodrigues, em que se destacam as 

cores e a demarcação de uma identidade afirmativa de sua negritude, rompendo com as 

capas anteriores, este disco também apresenta uma sonoridade original que não deixa 

nítida a sua raiz, mas sim uma poética da relação. Milton é um disco solo gravado com o 

http://www.miltonnascimento.com.br/discos.php?id=75


 

 

 

59 

conjunto Som Imaginário, criado em 1970 para acompanhar o artista. Formado por 

Wagner Tiso, Zé Rodrix, Tavito, Frederyko (Fredera), Luiz Alves e Robertinho Silva, 

o Som Imaginário concentrava influências do rock, do jazz, da música clássica e dos sons 

psicodélicos da época. Além do Som Imaginário, o disco conta com a regência de 

Dori Caymmi, que havia se tornado grande admirador de Milton por conta da 

participação deste no FIC, em 1967 (JORNAL INTERVALO, 1967), e com a 

participação do percussionista Naná Vasconcelos. 

A paisagem sonora que este disco apresenta dá sinais do que viria a ser a 

experiência musical do Clube da Esquina, que desenvolveu uma estética e uma 

sonoridade musicais originais. Ainda que seja citado e reconhecido de fato a partir do 

disco homônimo de 1972, é neste disco que o Clube da Esquina aparece pela primeira 

vez.  

 A imprensa da época retratou o show do disco Milton com a mesma surpresa já 

apresentada em ocasiões anteriores: nada podia sair do “normal” que impressionava os 

críticos: Milton teria deixado de ser tímido porque havia mudado o estilo, de modo a 

reafirmar a própria negritude – o que, consequentemente, acabou gerando falas racistas 

sobre o seu cabelo:  

 

 

Descalço, cabelo eriçado, calças amarelas, bem justas, com barra vermelha, 

jaqueta de couro negro com colagens de estrelinhas prateadas; Milton 

Nascimento mudou. Isso o público, que lota todos os dias o Teatro da Praia, 

no Rio de Janeiro, nota logo que ele entra no palco. Milton dança samba, ié-

ié-ié, canta em inglês e gesticula com os braços abertos. Muito diferente do 

Milton tímido que só se apresentava num palco que tivesse um banquinho alto 

– onde tocaria seu violão comodamente – e um microfone bem perto de sua 

boca, para que sua voz soasse mais forte. (JORNAL DA TARDE, 1970) 

 

 

Para Milton, ele próprio só teria se prejudicado por ser tímido. Sem coragem de 

se insinuar, ele não seria jamais convidado para bons programas de televisão ou shows, e 

com isso deixaria de levar suas músicas para as rádios e não despertaria o interesse de 

outros artistas em gravar suas músicas. Isto é, apenas fazer sua música não era suficiente 

para alçar voos maiores: ele precisava de publicidade, do contrário, não venderia seus 

discos e ninguém se lembraria dele (JORNAL DA TARDE, 1970). Por isso, decidiu 

mudar e, quando questionado sobre as mudanças que havia realizado, destacou:  
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A necessidade. Há um ano atrás passei dificuldades financeiras incríveis e 

quase desisti de tudo. [...] Eu estava começando a me desesperar por ver que 

não acontecia nada em minha carreira. As pessoas me aconselhavam a mudar, 

mas eu não sabia como, embora sentisse cada vez mais essa necessidade. A 

salvação foi o convite que recebi para fazer a trilha sonora de Tostão, A Fera 

de Ouro, de Roberto Gomes Leite. Eu não tinha trabalhado durante meses. 

Depois o Simonal gravou a música “País do Futebol”, que, pelo menos, me 

garantiu algum dinheiro no fim do trimestre. Se conseguir firmar meu sucesso 

atual, vou tentar dar uma oportunidade a Danilo Caymmi, tão boicotado quanto 

eu fui até agora. Ele é um dos poucos compositores que podem dar um novo 

rumo à música popular brasileira. Já de mim não posso dizer o mesmo. Tudo 

o que tenho apresentado tem pelo menos dois anos. Parecem coisas novas 

apenas porque não tive oportunidade de mostrar antes. Enquanto não esgotar 

meu estoque quero continuar acreditando que Caetano, Gil e os compositores 

que cito no meu show ainda são os mais importantes de nossa música. O 

simples fato de voltar a me apresentar a um público que pensava que eu tinha 

saído do país ou mudado de profissão já é mais do que eu esperava. Acho que 

meu nome agora vai ser Renascimento. (JORNAL DA TARDE, 1970).  

 

 

O disco Milton é composto de nove músicas:  

 

1 – PARA LENNON E MCCARTNEY (Lô Borges, Márcio Borges e Fernando Brant) 

2 – AMIGO, AMIGA (Milton Nascimento e Ronaldo Bastos) 

3 – MARIA TRÊS FILHOS (Milton Nascimento e Fernando Brant) 

4 – CLUBE DA ESQUINA (Milton Nascimento, Lô Borges e Márcio Borges) 

5 – CANTO LATINO (Milton Nascimento e Ruy Guerra) 

6 – DURANGO KID (Toninho Horta e Fernando Brant) 

7 – PAI GRANDE (Milton Nascimento) 

8 – ALUNAR (Lô Borges e Márcio Borges) 

9 – A FELICIDADE (Antônio Carlos Jobim e Vinicius de Moraes) 

 

Em 1994, após uma remasterização, foram adicionadas mais quatro faixas bônus:  

 

10 – TEMA DE TOSTÃO (Milton Nascimento) 

11 – O HOMEM DA SUCURSAL (Milton Nascimento e Fernando Brant) 

12 – AQUI É O PAÍS DO FUTEBOL (Milton Nascimento e Fernando Brant) 

13 – O JOGO (Pacífico Mascarenhas)  
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 Os destaques desta estação, contudo, são as músicas “Para Lennon e McCartney”, 

“Maria Três Filhos” e “Canto Latino”.  

 Composição de Márcio Borges, Fernando Brant e Lô Borges, “Para Lennon e 

McCartney” é uma música baseada nas parcerias do Clube da Esquina e também um 

recado sobre sua demarcação e afirmação. Lô havia sugerido a Fernando e Márcio que 

colocassem a letra pensando “na parceria do John e do Paul... nas parcerias, né? A gente 

aqui, também fazendo as nossas... e eles nunca vão saber” (BORGES, 2002, p. 239). 

Diferentemente desse universal em torno do qual os Beatles se consolidaram, 

principalmente no âmbito da indústria fonográfica, Milton Nascimento e o Clube da 

Esquina transcendem a limitação sonora que a banda inglesa construiu ao longo da 

carreira. Naquele momento, os “mineiros” deram um recado direto para aquele que era 

considerado na época o grupo musical de maior influência. No entanto, àquela altura, 

os Beatles já não formavam mais um conjunto, e seus integrantes seguiam carreiras solo. 

Ainda assim, aquele recado deixava claro que Minas Gerais e a América do Sul deveriam 

ter tanta importância quanto o mundo todo. O verso em destaque define uma poética da 

relação estabelecida pelas diferentes identidades que se relacionam entre si (sul-

americano, cowboy/EUA, invocação da memória da exploração do ouro, Minas Gerais), 

configurando uma identidade que segue sendo, isto é, que se estende pela relação que 

estabelece com o outro:  

 

Eu sou da América do Sul 

eu sei, vocês não vão saber 

mas agora sou cowboy 

sou do ouro, eu sou vocês 

sou do mundo, sou Minas Gerais 

 

Trata-se de uma afirmação de inclusão e que não estabelece hierarquias entre as 

culturas. A letra apresenta um pensamento aberto.  

Além da letra, a música também corrobora essa ideia aberta de identidade. Isso 

ocorre justamente quando as matrizes musicais são agregadas de modo equivalente. 

A música em compasso quaternário é um rock denso e pesado, repleto de psicodelia37, e 

 
37 A psicodelia, nesse contexto, compreende sons processados eletronicamente com distorções, despertando 

inovações no campo musical. A psicodelia não atende a padrões pré-estabelecidos, mas sim aos aspectos 

de experimentalismos musicais que provocam outros sensos auditivos. A psicodelia foi muito popular nos 

anos de 1960 entre bandas de folk e rock nos Estados Unidos e na Inglaterra.  
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conta com distorções e instrumentação tradicional de grupos de rock38 (guitarra, bateria, 

baixo, pandeiro meia-lua, teclado e piano), além de um órgão39 com um timbre habitual 

em grupos de rock. Além disso, apresenta uma citação melódica sobre a frase “Eu sou da 

América do Sul”, cuja referência é a frase: “You’re gonna say you love me too”, da música 

“I Should Have Know Better”, de Lennon e McCartney (VILELA, 2010, p. 21).  

“Para Lennon e McCartney” também é a música que inaugura a participação de 

Lô Borges como compositor e músico na obra de Milton Nascimento. Influenciados40 

pelo disco A Hard Day’s Night, de 1964, Lô Borges e Beto Guedes haviam criado um 

grupo inspirado nos Beatles, o conjunto The Beavers.  

Quando questionado numa entrevista a Sérgio Augusto sobre qual seria o maior 

compositor brasileiro daquela época, Milton Nascimento respondeu: “Um cara em quem 

eu acredito mesmo é no Lô Borges, que fez ‘Para Lennon e McCartney’. [...] Ele fez a 

música. A letra é do Fernando Brant e do irmão dele, Márcio” (O PASQUIM, 1971, p. 4). 

Lô Borges relata que aquela havia sido “[...] nossa primeira parceria, fantástica, que foi 

um hit que misturou a MPB, acústica mais ou menos que o Milton levava a latinidade, 

a africanidade, todas essas coisas que existiam na música de Milton…” (GAVIN, 2014, 

p. 18). 

Essa afirmação por inclusão se dá no campo cultural, ou seja, não há um limite 

geográfico estabelecido na obra, mas apenas referências a ele. Ao mesmo tempo que 

existe uma admiração pela cultura ocidental, existe também uma provocação, evidenciada 

com o paradoxo do que é ocidental:  

 

Porque vocês não sabem 

do lixo ocidental 

não precisam mais temer 

não precisam da solidão 

todo dia é dia de viver 

 

 
38 Trata-se do rock surgido em meados dos anos de 1968, situação na qual as distorções estavam presentes 

nas músicas de Santana, Jimmy Hendrix e outros (ESCUTA COMPARTILHADA, 2021).  
39 Como, por exemplo, nas músicas da banda de rock norte-americana The Doors. Além disso, o órgão com 

outros timbres também era utilizado na Jovem Guarda e em boleros.  
40 Em entrevista a’O Pasquim, Milton fala sobre a “morte” dos Beatles: “Pra mim foi positivo, porque o 

George Harrison, por exemplo, estava preso dentro daquele negócio há mais de dez anos, sem mostrar nada 

do que ele podia fazer. Agora, ele sai com um disco aí logo de primeira, que é um negócio sensacional. 

Esse novo do John Lennon também é o melhor disco que ele já fez. Eu gosto também (do disco do Paul), 

mas não tanto quanto o do Lennon e o do George. Gosto, mas não sou amarradão. [...] O negócio é o 

seguinte: eu acho que o Lennon e o George Harrison fizeram duas coisas completamente diferentes, mas 

falando da mesma coisa, no fundo é a mesma coisa. Então, eu acho os dois legais, mas acho o Lennon mais 

direto” (O PASQUIM, 1971, p. 4). 

Porque você não verá 

meu lado ocidental 

não precisa medo, não 

não precisa da timidez 

todo dia é dia de viver 
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 A letra expressa parte do que a Tropicália41 também trazia na época, no sentido 

de que parecia haver uma preocupação em não negar aquilo que se vive, aquilo que existe 

e está por aí, enxergando que a cultura não consegue se limitar a fronteiras estabelecidas 

geograficamente, a música está nas ondas sonoras, nas frequências. Quem delimita isso?  

“Maria Três Filhos” foi composta por Milton Nascimento e Fernando Brant. Essa 

música propõe outros desafios, apresentando complexidades inclusive de execução, 

reveladas pelo saxofonista de jazz norte-americano Cannonball Adderley, que não teria 

conseguido gravá-la por conta do desafio da polirritmia42 (AMARAL, 2018, p. 157). 

Naná Vasconcelos, que gravou percussão e bateria no disco Milton, de 1970, fala dessa 

complexidade apresentada por “Maria Três Filhos”: 

 

 
Comecei a compor ritmos para suas composições, que não eram mais bossa 

nova. Ele vinha com uma levada única no violão. Ali era a África mineira43. 

A voz levava a melodia em 4/4, e o violão colocava aqueles acentos ternários. 

Então, eu fazia mais ou menos parecido na percussão. O Robertinho, muito 

malandro, entendeu logo a minha ligação com o Milton: tinha toda essa coisa 

dentro dele, apesar de estar noutra, quando veio. “Sentinela”, fui eu que passei 

pro Robertinho. “Sunset Marquis 333” também. A nossa concepção passa 

pelos tambores, segue a melódica dos tambores, não é apenas bateria. 

(AMARAL, 2018, p. 157).  

 

 

“Maria Três Filhos” tem uma fusão na matriz musical que remete a um congado44 

em sua maioria em compasso binário. O balanço rítmico entrega a acentuação no primeiro 

tempo, o que a direciona para o congado, diferentemente do samba, que tem apoio forte 

no segundo tempo. Ocorre que, nesta música, com apenas um minuto e trinta e seis 

segundos, expressa-se uma polirritmia que combina o violão com a percussão, situação 

em que o violão não apenas dita a harmonia, mas também assume um papel percussivo. 

Nesse caso, o ritmo percorrido pelo violão, que não é samba, está subdividido em três 

tempos, assim como o baixo, compondo essa polirritmia em compasso binário45. Notamos 

 
41 “O Tropicalismo foi um movimento de ruptura que sacudiu o ambiente da música popular e da cultura 

brasileira entre 1967 e 1968. Seus participantes formaram um grande coletivo, cujos destaques foram os 

cantores-compositores Caetano Veloso e Gilberto Gil, além das participações da cantora Gal Costa e do 

cantor-compositor Tom Zé, da banda Os Mutantes e do maestro Rogério Duprat. A cantora Nara Leão e os 

letristas José Carlos Capinan e Torquato Neto completaram o grupo, que teve também o artista gráfico, 

compositor e poeta Rogério Duarte como um de seus principais mentores intelectuais.” (OLIVEIRA, 2021).  
42 O termo correto para esse contexto musical é polimetria. 
43 Na realidade, a música encontra-se em 2/4 e não 4/4, por isso trata-se de um congado (conclusão de Ivan 

Vilela em ESCUTA COMPARTILHADA, 2021). 
44 O congado é uma manifestação cultural e religiosa afro-brasileira, de matriz cristã e africana. A matriz 

musical foi constatada em audição conjunta com o orientador. 
45 ESCUTA COMPARTILHADA, 2021.  
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também um padrão rítmico executado pelo baixo e pelo violão conhecido como 

hemíola46, que é conduzido por uma sobreposição métrica. A voz que faz a melodia 

também difere ritmicamente da percussão e do violão que se encontra em uma divisão 

binária.  

Ainda que a música esteja em compasso binário simples, no decorrer dela 

aparecem compassos ternários, em que a voz, o violão e a percussão se encontram 

ritmicamente. Esse encontro rítmico é evidenciado por uma voz47 que, com as sílabas 

rê, rá, rí e rau, enquanto um conjunto agregado à percussão, produz um efeito percussivo 

em que aparecem esses compassos ternários. 

Essa mistura de elementos rítmicos causada pela polirritmia, assim como a 

variação de compassos de 2/4 e 3/8 evidenciada pela polimetria no refrão, trazem um 

aspecto de complexidade para a música, que é aparentemente simples, mas que se revela 

complexa quando dissecada. “Maria Três Filhos”, assim como “Pai Grande”, não 

apresenta uma conclusão, de maneira que o fim da música – com muita densidade na 

polirritmia junto do vocalise de Milton e de um violão com volume mais alto – se dá pelo 

diminuendo com o fade out.  

Milton apresenta em seu repertório muitas músicas com essas características, que 

fizeram com que muitos críticos da época não soubessem classificar sua obra dentro dos 

gêneros musicais. Evidentemente, esses foram apenas alguns dos fatores que causaram 

estranhamento à crítica. 

Além desses elementos musicais, a composição de Fernando Brant e Milton 

Nascimento traz uma narrativa que remete ao tempo da escravidão: 

 

Negra voz de velha só 

numa igreja interior 

me falando de seu tempo 

conta a idade, conta o que restou 

 

Onde os filhos que eu criei? 

vida presa no quintal 

me lembrando desse tempo 

vejo quem vem meu leito festejar 

 

 
46 “Hemíola é um termo que designa sobreposição métrica, onde, na existência de uma pulsação, recebe um 

fraseado de origem diferente. Uma contraposição para uma proposição do pulso constante, ou de outra 

sobreposição.” (SOUZA LIMA, 2020).  
47 Arriscamo-nos a dizer que se trata de Naná Vasconcelos, pelo fato de a música dele possuir essa 

característica de se utilizar da voz enquanto instrumento percussivo. 

Três meninos nascendo  

do ventre negro, sem cor 

meninos sentados no chão 

quem veio por eles buscar? 

 

Hoje eu digo 83 

sem diamante, escravidão 

nem pergunto pelos filhos 

ligo o rádio, durmo no colchão 
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Nas parcerias de Milton com Fernando Brant, “Maria” é uma expressão simbólica 

da força e resistência da mulher (negra, principalmente). A Maria retratada em “Maria 

Três Filhos” também é retratada em outras, como “Maria Minha Fé”, “Maria, Maria” e 

“Maria Solidária” e corresponde à mesma pessoa: uma personagem real, moradora da 

beira da linha de um trem. Ela tinha três filhos e passava muitas dificuldades, mas sempre 

cuidou deles, enfrentando a vida com muita força (BRANT, 2018). Segundo Brant, 

as “Marias” registradas em suas músicas se referiam às mulheres negras que vinham de 

Itamarandiba e Diamantina para trabalhar na casa dele. O compositor procurava sempre 

destacar através das canções o lado social das vidas dessas Marias (DINIZ, 2017, p. 86), 

como também das mulheres negras advindas da África (MILTON, 2020).  

Enquanto os aspectos das musicalidades afro-brasileiras se destacavam no cenário 

do samba e do carnaval, Milton Nascimento e o Clube da Esquina apresentavam uma 

outra faceta que se encontrava no universo da cultura popular brasileira, a das 

manifestações da cultura oral, como o congado. Wagner Tiso recorda que:  

 

 
Na infância de Milton, o que estava bem vivo [...] era a religiosidade dos 

negros, principalmente nas roças. Congados, marujadas, umbigadas, folias de 

reis... a tudo se podia assistir em sua pureza cultural. Algo da rítmica de Milton 

vem daí, como já comentamos; muitas melodias com tintas de ancestralidade, 

também. (AMARAL, 2018, p. 24).  

 

 

Quando falam da África mineira, além de afirmarem a negritude para além do 

samba (nesse caso, pelo congado), Milton Nascimento e Naná Vasconcelos retomam 

as narrativas históricas, como no caso da história de Maria, que não chega a ser uma 

particularidade do Brasil, mas se aplica a todos os países da América Latina que passaram 

pelo processo de escravização dos povos africanos e afro-americanos. Em “Pai Grande” 

também se nota uma outra África que Milton e Naná trouxeram, diferente daquela que 

era expressa pelo samba.  

 “Canto Latino” é fruto de uma parceria entre Milton Nascimento e o cineasta e 

letrista moçambicano Ruy Guerra. Composta originalmente para integrar a trilha sonora 

de Os deuses e os mortos, a música acabaria ficando de fora da obra dirigida por Guerra, 

na qual Milton faria sua estreia como ator. Antes de viajar para a Bahia para gravar o 

filme, Milton Nascimento estava passando por muitas dificuldades, pois não encontrava 

trabalho. Segundo Márcio Borges: 
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[...] Bituca passou seis meses sem conseguir trabalho. Todas as portas se 

fechavam para aquele tipo de música e de músicos. Era o teor ideológico de 

nossas canções que afastava Bituca da grande imprensa e das grandes 

emissoras de tevê, totalmente subalternas às exigências impostas pelo regime 

militar. Em consequência disso, Bituca não achava lugar para tocar. (2002, p. 

225).  

 

 

Responsável pela composição da trilha sonora de Os deuses e os mortos, Milton 

sempre desejou fazer música para cinema:  

 

 

Música pra cinema, desde que eu sai de Minas era o que eu queria. O problema 

foi só a falta de contato com a pessoa de cinema. Mas foi o que eu sempre quis 

fazer. O negócio do filme do Tostão foi um pouco aquilo que o Francis estava 

falando, foi mais música de encomenda, em cima da imagem. Eu cheguei, ele 

me mostrou o que queria, eu fiz e acabou. Mas o que eu gosto de fazer mesmo 

foi o que eu fiz com o Ruy Guerra. [...] (O PASQUIM, 1971, p. 4).  

 

 

No caso de “Canto Latino”, Milton Nascimento comporia a música em cima da 

letra feita por Ruy Guerra, situação única para o músico, que geralmente compunha a 

música em primeiro lugar (O PASQUIM, 1971, p. 4). 

 Sem compreender a música de Milton, a crítica entendeu o disco Milton e a música 

“Canto Latino” da seguinte forma:  

 

 

Rolling Stone: “Para Lennon e McCartney” é uma coisa mais violenta. [...] E 

parece que você quebrou a linha. “Canto Latino” é uma coisa, assim... Mais 

direta, quase que regionalista [sic]; por que essa quebra? Houve quebra?  

Milton Nascimento: Não... Não... Não é diferente. Pois esse negócio que você 

diz, o desbundado, esse negócio todo, se você ouvir bem, você não vai achar 

isso não. [...] Eu sou contra o desbunde, mas... [...] O cara pode partir pra 

qualquer coisa. A liberdade dele desde que não esqueça o que está se passando 

[...]. Então, “Canto latino” é uma realidade, bicho. Então, não está desligada 

do restante das músicas, não. (ROLLING STONE, 1972, p. 13 apud DINIZ, 

2017, p. 92) 

 

 

O ponto de vista musical do entrevistador de Milton revela-se muito reducionista 

e demonstra mais o que não sabe do que o que sabe sobre a sua música. Por exemplo, 

uma das particularidades da música de Milton Nascimento são os acordes menores com 
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quartas, ou seja, acordes de terças superpostas48. Na época, isso chamava a atenção na 

cena da MPB, e “Canto Latino” já inicia com um acorde menor com quarta. 

Além disso, a revista não havia compreendido a mensagem que “Canto Latino” 

passava naquele momento. Isso fica evidente a partir do enquadramento da obra como 

regional, categoria à qual se costumava recorrer diante do que era de difícil compreensão 

e/ou que não se encontrava nos cânones, isto é, que não seguia uma linha evolutiva dentro 

da MPB: “[a] música de outras regiões, não atingindo um padrão de excelência ou não 

dialogando tímbrica nem ritmicamente com a corrente central da MPB, passa a ser tratada 

como regional” (VILELA, 2016, p. 130). Mais diante serão abordados outros casos de 

classificação por parte da crítica musical que revelam esse mesmo aspecto. 

Em segundo lugar, as músicas não destoam uma das outras em seu conjunto 

enquanto disco pelo mesmo motivo de que Milton não faz um disco de um gênero. Está 

equivocado o apontamento da revista de que “Canto Latino” apresentaria uma quebra. 

Ele apenas faz música. E muitas delas dialogam com a realidade do período, conforme 

apontado pelo próprio artista. A diferença é que falar de ditadura não se limitava a fazer 

música nos moldes que se consolidariam como canônicos desse segmento naquela época, 

especialmente a partir das composições de Chico Buarque e Geraldo Vandré. Havia 

outras formas de se fazer música de protesto49:  

 

 

[...] Vale pensarmos hoje em canção de protesto não como uma música que se 

levanta contra um regime ditatorial ou um Estado de exceção, mas sobretudo 

como uma música que narra o cotidiano de povos, grupos, etnias e pessoas que 

só encontram nela uma maneira de registrarem a sua história. (VILELA, 2016, 

p. 131).  

 

 

 
48 Conclusão de Ivan Vilela através da escuta compartilhada (2021). Vilela relatou que Wagner Tiso disse 

isso a ele numa entrevista realizada no Rio de Janeiro em 2001. 
49 Por este motivo, devemos nos atentar que “[...] nos vários âmbitos das sociedades, não será sempre que 

a questão política se explicitará na música, na forma de confissão consciente ou programático-partidária. 

Muito ao contrário, na maioria das vezes, a música de sentido político resultará da percepção intuitiva da 

realidade, como uma consciência política apenas potencial. Pela ótica das ações anti-hegemônicas podemos 

visualizar a relação música e política em duas vertentes básicas, sejam elas: a) ligadas aos movimentos 

políticos organizados, muitas vezes na forma de programas partidários; e b) como resultado perceptivo 

realista da sociedade, porém difuso quanto ao grau de profundidade, e, portanto, não normatizada. Outras 

vezes, vemos ainda plena consciência política da realidade, porém as ações desveladoras se dão por meio 

de linguagens dissimuladas, comuns na cultura popular e em sociedades dominadas por esquemas 

repressivos.” (IKEDA, 2001, p. 6).  
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“Canto Latino” é uma ode que personifica a revolução apoiando a luta armada 

diante das ditaduras latino-americanas. Não foi identificada a matriz musical de “Canto 

Latino”50, em que há uma heterometria quaternária e binária51. 

A canção está dividida em três partes, não apenas no âmbito narrativo, mas também 

no aspecto formal, pois cada parte apresenta uma paisagem sonora. Na primeira parte, com 

rubato, fica evidente o convite para ouvir a música que falará sobre a revolução:  

 

Você que é tão avoada 

pousou em meu coração 

moça, escuta esta toada 

cantada em sua intenção 

nasci com a minha morte 

dela não vou abrir mão 

não quero o azar da sorte 

nem da morte ser irmão 

da sombra eu tiro o meu sol 

e do fio da canção 

amarro esta certeza  

de saber que cada passo 

não é fuga nem defesa 

não é ferrugem no aço 

 

A primeira parte da música tem guitarra e violão cumprindo a função de 

acompanhamento da canção, legando à voz seu protagonismo em destaque. Tanto a 

primeira parte como a terceira se assemelham na instrumentação e na densidade musical. 

A letra apresenta uma dialética entre vida e morte, certeza e incerteza. A todo 

momento está exposto o risco da revolução, mas não necessariamente enquanto uma 

escolha do bem ou do mal, e sim como um caminho que passa por esses extremos. Há, 

no entanto, “outra beleza” a ser notada nesses meandros, e é dessa forma que se segue 

na segunda parte. Porém, a música passa a ter mais movimento – na verdade, um outro 

movimento musical, com um andamento mais acelerado – além do próprio movimento 

narrativo, em que a ação reforça o texto e sua mensagem:  

 

é uma outra beleza 

feita de talho e de corte 

e a dor que agora traz 

aponta de ponta o norte 

crava no chão a paz 

sem a qual é fraco o forte 

e a calmaria é engano 

 
50 Nivaldo Ornelas, saxofonista que compõe o Clube da Esquina, indicou que se trata de uma balada, feita 

em cima da música All The Things You Are, interpretada pela compositora e cantora norte-americana Ella 

Fitzgerald (AMARAL, 115). Tal atribuição se daria por conta do procedimento harmônico de dominantes 

secundários, ou seja, trata-se de um procedimento harmônico muito comum na música de maneira geral, 

não sendo algo particular dessa música (ESCUTA COMPARTILHADA, 2021). 
51 Essa música também apresenta outra interpretação que pode ser escrita inteira em compassos 2/2 ou 2/4 

(ESCUTA COMPARTILHADA, 2021). 

pra viver nesse chão duro 

tem de dar fora o fulano 

apodrecer o maduro  

pois esse canto latino 

canto para americano 

e se morre vai menino 

montado na fome ufano 
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teus poucos anos de vida 

valem mais do que cem anos 

quando a morte é vivida 

e o corpo vira semente 

de outra vida aguerrida 

que morre mais lá na frente 

da cor de ferro ou de escuro 

ou de verde ou de maduro 

 

 O movimento ritmado dessa parte também se dá por um aspecto que se torna 

comum na obra de Milton e do Clube da Esquina: o violão assume e divide um papel 

percussivo em três tempos, enquanto a música segue em compasso binário (“da cor de 

ferro ou de escuro”). Ou seja, o ritmo e o movimento são protagonizados também pelo 

violão, além da bateria e da percussão: aqui, ele não se restringe a um instrumento apenas 

harmônico. Destaca-se também a ocarina fazendo outra melodia dentro da música. 

 A terceira parte invoca não apenas a primavera como emblema dos diferentes 

movimentos revolucionários52 como também o dia que virá, típico bordão53 das músicas 

de protesto das décadas de 1960 e 1970. A melodia retorna à primeira parte (“nasci com 

a minha morte”) com uma coda com a parte final da segunda parte. Porém, o compasso é 

quaternário e não binário54. O cenário narrativo, junto com a música, é de esperança sobre 

o mito do “dia que virá” que se estende em saudação a outros povos da América Latina, 

a partir do emprego palavra em espanhol hermano:  

 

 

a primavera que espero 

por ti irmão e hermano 

só brota em ponta de cano 

em brilho de punhal puro 

brota em guerra e maravilha 

na hora, dia e futuro 

da espera virar... 

 

 

 Depois de a “espera virar...”, deveria surgir a palavra “guerrilha”, em rima com 

“maravilha”, no entanto, para não correr riscos na época, Milton manteve as reticências e 

não cantava a palavra “guerrilha” (BORGES, 2002, p. 224), deixando em aberto que algo 

ainda não havia terminado com o fade out.  

 
52 Não está evidente o movimento a que se refere a música, mas houve alguns movimentos importantes 

pelo mundo que influenciaram a classe artística, como a Primavera dos Povos, no século XIX na Europa, e 

Primavera de Praga, de 1968.  
53 Uma mitologia da MPB: “...O DIA QUE VIRÁ, cuja função é absolver o ouvinte de qualquer 

responsabilidade no processo histórico”. Situação que remete a um imobilismo (braços cruzados, “o dia” 

resolverá tudo, ele que é o agente da história). (GALVÃO, 1976, p. 95) 
54 ESCUTA COMPARTILHADA, 2021.  
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O destaque de toda a narrativa é, sem dúvida, o canto latino enquanto arma 

artística poderosa que conclama a revolução. Foi essa a realidade estabelecida em 

diversos países latino-americanos que se encontravam na mesma situação que o Brasil. 

Segundo Ianni:  

 

 
No outro extremo da América Latina, as ditaduras militares encarregam-se de 

mutilar coisas, gentes e ideias, formas de sociabilidade e modos de ser, 

desenvolvendo e generalizando a crueldade da alegoria. Mobilizadas pela 

poderosa e lucrativa indústria do anticomunismo, acionada pela geopolítica 

norte-americana da Guerra Fria, essas ditaduras destruíram conquistas sociais, 

realidades construídas ao longo de décadas de lutas sociais e ilusões sobre 

projetos nacionais mobilizados no sentido da emancipação de indivíduos e 

coletividades, compreendendo a grande maioria dos grupos e classes sociais 

subalternos. (IANNI, 2002, p. 28).  

 

 

Embora as nações e culturas sejam muito distintas entre si no continente latino-

americano, o canto enquanto arma musical faz da realidade de ditaduras militares um 

lugar comum da cultura latino-americana. Esse elo de crítica aos regimes e ditaduras 

permeia as décadas de 1960 e 1970. Não é possível nivelar uma manifestação cultural 

posta apenas por um elo histórico comum. As músicas apresentam suas particularidades, 

fazendo com que cada manifestação tenha suas problematizações e estéticas únicas.  

Não apenas nessa época, mas em muitas outras, o recurso de enfretamento foi a 

música, como no caso do Nuevo Cancionero, na Argentina, e da Nueva Canción Chilena 

(NCCh), no Chile. 

Milton é um disco que não apenas inaugura a utilização de outros instrumentos e 

timbres, mas também anuncia práticas recorrentes na música de Milton Nascimento, 

como a diversidade temática das letras e o revezamento de instrumentos entre músicos, 

como pode ser observado na tabela do disco (Tab. 1). 

A identidade de rizoma também se estende à diversidade das matrizes musicais de 

diferentes compositores do disco. Por exemplo, a bossa nova representada pela música 

“A Felicidade”, de Antônio Carlos Jobim e Vinicius de Moraes. Nessa música, há um 

arranjo que difere da gravação original de Tom e Vinicius. Não se trata de uma releitura 

fiel, pois a música foi rearmonizada por Milton Nascimento, que já havia feito esse 

arranjo anteriormente. Segundo o artista, “eu fiz antes de existir o W’s Boys, eu devia ter 
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uns 16 anos e resolvi tocar daquele jeito” (AMARAL, 2018, p. 75). Era a busca de uma 

outra harmonia55. 

A música de Milton Nascimento se relaciona com qualquer cultura ou pessoa, 

ao mesmo tempo que se rompe e se prolifera sobre determinada característica. Não é uma 

obra que parte de algo enraizado numa identidade específica; até a sua bossa nova é outra. 

Por exemplo:  

 

 

Em Três Pontas, eu, Wagner Tiso e a nossa turminha ficávamos ouvindo rádios 

e quando me mudei para BH fiquei conhecendo novos músicos. Ouvia o 

pessoal de Belo Horizonte tocar e pensava: “Nossa, estou fazendo tudo errado! 

Vou ter que aprender tudo de novo”. Mas os próprios músicos de Belo 

Horizonte me falaram: “Não, não mexe nas coisas que você faz porque isso 

não tem em nenhum lugar do mundo. Ninguém faz isso”. Mais um exemplo 

da amizade. Ela está sempre presente na minha vida. E eles me dando muita 

força, os amigos de BH me dando muita força, sempre! (EM CULTURA, 

2012).  

 

 

Por conta de episódios como esse, o fato de Milton não ouvir tão bem a harmonia 

da música acabava por fazer com que ele a rearmonizasse. Além desse aspecto, é 

pertinente observar que a rearmonização se dá pelas escolhas dos acordes – o que 

resultou, por exemplo, em uma bossa nova diferente, como na gravação de 

“A Felicidade”. Essa imprevisibilidade da música de Milton Nascimento, de surpreender 

a outros músicos, em não fazer música igual a ninguém, expõe seu processo criativo de 

outra forma, a saber: uma originalidade sonora pela errância, pelo que é inesperado.  

A influência do cinema também atravessa todo o disco, desde o filme A Hard 

Day’s Night, dos Beatles56. “Canto Latino”, como já dito, havia sido composta para a 

trilha sonora de um filme de Ruy Guerra. Além disso, com a remasterização do disco, 

foram adicionados o “Tema de Tostão” e “Aqui é o país do futebol”, que compunham a 

trilha sonora do filme Tostão, a fera de ouro. Somam-se a essas referências a música 

“Durango Kid”, de Toninho Horta e Fernando Brant, cujo cowboy homônimo é um 

personagem do cinema estadunidense.  

 

 
55 Milton dá a entender que quem tocou essa música foi ele e não o Lô. Mas ele pode ter passado ao Lô 

Borges esse arranjo. É uma informação imprecisa. 
56 Márcio Borges conta como Milton levava os Beatles a sério, a ponto de recomendar que todos deveriam 

assistir a esse filme à época de seu lançamento (2002, p. 116). 
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Tabela 1 – Tabela57 do disco Milton (1970) 

 

 

 O aviso do que viria a se chamar de Clube da Esquina veio através da quarta faixa 

do disco, intitulada “Clube da Esquina”. A inauguração desse nome percorreu destinos 

inimagináveis no universo musical. Quem nos conta essa história é Márcio Borges:  

 

 

Eu estava chegando da escola. Já era de noitinha, seis horas da tarde, já 

escurecendo. Já não tinha muita luz solar. E eu cheguei, quando entrei em casa, 

a gente já estava morando na rua Divinópolis, em Santa Tereza, tínhamos saído 

do Edifício Levy, onde tínhamos conhecido o Milton. Eu cheguei em casa com 

a minha pasta de escola, uniformizado e tudo. Cheguei em casa e vi o Lô e o 

Milton sentados na varanda, cada um com um violão compondo uma música. 

Vi que os dois estavam interagindo no violão ali. E o Bituca cantava uma 

melodia em cima das coisas que o Lô harmonizava, e ele ia criando uma 

melodia, solando aquelas notas da melodia no outro violão. Então, era o violão 

do Lô harmonizando, e o violão do Bituca fazendo um solo em cima. Eu 

reconheci pela harmonia. Porque a harmonia, o Lô já estava tocando há vários 

dias lá em casa, estava tentando fazer alguma coisa com ela. E aí quando eu 

cheguei, eu vi que exatamente eles estavam tentando extrair daquela harmonia 

uma melodia pra transformar numa música. Aí, eu, na mesma hora, nem acabei 

de entrar em casa e sentei ali do lado dos dois, né? E tirei logo um caderno e 

 
57 Para acessar com melhor visualização a tabela, copie e cole no navegador este link: bit.ly/tabela_discos 

file:///C:/Users/fernandamarques/Downloads/bit.ly/tabela_discos
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comecei a escrever coisas a esmo ali, só pra acompanhar mais ou menos a 

métrica da coisa que o Milton tocava no violão, que a harmonia eu já conhecia. 

[Márcio canta a melodia] Eu me encantei com aquilo. Falei: “isso é bonito 

demais”. Sentei e comecei a fazer uma música. Pra mim, a coisa que mais me 

comoveu naquele encontro foi ver o Lô tocando violão pela primeira vez com 

o Bituca. O Bituca já era meu parceirão antigo. Mas era a primeira vez que ele 

estava “tipo” dando uma colher de chá para o Lô. O Lô era menino, né? Aí, eu 

vi mais emocionadamente que eles estavam compondo.  

Aí eu me lembrei de fazer uma letra que de uma certa forma falasse nesse rito 

de passagem. Os meninos que se tornam homens, que vão ter que encarar o 

próprio futuro com a própria mão. Que vão ter que, daí para frente, romper 

com o escuro por si mesmos. É um rito de passagem. E pra mim, esse rito de 

passagem era o rito que o Lô estava passando. O Lô estava saindo de uma 

meninice para se transformar num homem. Ele estava compondo com o meu 

parceiro que já era meu parceiro há 5, 6 anos. Ele tinha acabado de ir ao bar 

com o Bituca tomar uma batida de limão... Aí, eu muito influenciado por esse 

negócio do rito de passagem, me lembrei que mamãe usava esse termo, Clube 

da Esquina, lá dentro de casa quando ela queria se referir ao Lô. Chegava 

alguém perguntando pelo Lô dentro de casa... “Ô mãe, cadê o Lô?” – “Ah, o 

Lô está naquele Clube da Esquina”. Não era um clube, era uma esquina onde 

os meninos não saiam de lá. Eles frequentavam com tamanha assiduidade 

aquela esquina, que era como se fosse o clube deles, né? E Lô falasse: “é o 

clube dos durões, que não têm dinheiro pra ir no Ideal, Tênis Clube...”. E isso 

me veio quando eu estava escrevendo a letra. Então, a primeira coisa que eu 

defini foi essa: essa música vai se chamar “Clube da Esquina”. Mal sabendo o 

que ia virar essa coisa... Aí, escrevi lá, manuscrito Noite chegou outra vez, de 

novo na esquina os homens estão...  

O fato é que eu terminei de escrever a letra, foi tudo simultâneo. Eles acabaram 

de fazer a música e ela já estava com uma letra pronta, juntinho. E aí foi só 

cantar. Na hora que a gente cantou, até a minha mãe cantou também... aí, 

quando a gente acabou de cantar, instalou-se um clima de grande emoção entre 

a gente, nós choramos, mamãe chorou, Milton chorou, o Lô chorou... e aí a 

gente sabia que dali em diante, nós éramos o Clube da Esquina e assim somos 

até hoje. (VISTA, 2021).  

 

 

É através desse longo relato que passamos a compreender a amizade e os afetos 

envolvidos com a experiência do que veio a se chamar Clube da Esquina.  
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4.2 Estação Clube da Esquina (1972) 

 

O cenário que culminou na criação do disco Clube da Esquina é de uma história 

contínua de uma relação de amizade entre Lô Borges e Milton Nascimento, que começou 

a se estreitar nos anos de 1970. Nesse período, os dois já compunham juntos. Em 1972, 

em Belo Horizonte, durante uma visita à família Borges, Milton convidou Lô para ir com 

ele ao Rio de Janeiro, para que ambos fizessem um disco juntos. Nessa ocasião, Milton 

ainda pediu a Lô que trouxesse consigo Beto Guedes (GAVIN, 2014, p. 78). Com os três 

no Rio de Janeiro, Milton decidiu alugar uma casa em Mar Azul, na cidade de Niterói. 

De lá é que sairia a maior parte das composições do disco Clube da Esquina, que também 

teria Diamantina como um local importante de produção musical. 

A casa alugada em Niterói tornou-se um laboratório musical (GAVIN, 2014, 

p. 26). Ouvia-se de tudo ali: Crosby, Stills, Nash & Young, Yes, Genesis, Pink Floyd, 

Emerson, Lake & Palmer, Peter Gabriel e muita música brasileira contemporânea: 

Tom Jobim, Chico Buarque, Novos Baianos e Caetano Veloso, entre outras coisas 

(AMARAL, 2018, p. 122). Logo que ficavam prontas as músicas que compunham, Lô e 

Milton as apresentavam aos letristas Ronaldo Bastos, Fernando Brant e Márcio Borges, 

que também frequentavam aquela casa. 

Milton Nascimento conta que os músicos de Belo Horizonte, principalmente, 

ouviam de tudo, e não havia qualquer restrição ou preconceito musical entre a turma do 

Clube da Esquina. Tudo era misturado: cinema, livros, música, poesia e assim por diante 

(EM CULTURA, 2012). Para o artista, esse teria sido um dos motivos que facilitaram a 

reunião de todos os músicos para a criação do disco Clube da Esquina. 

Quando chegou à gravadora Odeon com a ideia de fazer um disco com Lô Borges, 

que naquela época era um ilustre desconhecido, Milton não obteve uma boa recepção, 

ainda mais em se tratando de um álbum duplo. Devido ao mal-estar gerado por esse 

impasse, o artista já estava determinado a procurar outra gravadora quando o produtor 

Adail Lessa resolveu interferir, convencendo a diretoria a topar a gravação do disco (EM 

CULTURA, 2012). Milton conta que: 

 

 

Tinha o pessoal que vinha, e falam muito do grupo mineiro, mas não era 

mineiro, porque tinha pernambucano, tinha baiano, tinha tudo isso. Esse disco 
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não foi fácil de fazer primeiro porque ia ser o primeiro disco duplo58 e segundo 

porque era eu e mais outro cara que ninguém conhecia. (GAVIN, 2014, p. 78).  

 

 

Superada essa barreira de convencimento da Odeon, o “grupo mineiro” gravou o 

álbum Clube da Esquina e o lançou em 1972, no Rio de Janeiro. Entre o mar de Niterói 

e as montanhas de Diamantina, essa é a próxima parada da nossa viagem.  

 

 
Figura 3 – Capa do disco Clube da Esquina (1972) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.miltonnascimento.com.br/discos.php?id=74 

 

 

A composição gráfico-visual de Clube da Esquina contém na capa (Fig. 3) uma 

fotografia registrada em 1971 pelo artista plástico e fotógrafo Carlos Filho, conhecido 

como Cafi. Nessa época, Cafi estava na zona rural de Nova Friburgo (RJ), nos arredores 

da fazenda da família de Ronaldo Bastos. Ambos, Cafi e Bastos, passeavam num Fusca 

quando avistaram os dois meninos juntos, Cacau e Tonho (Fig. 4), e não perderam a 

oportunidade de fazer aquele registro, que ficaria eternizado na música brasileira.  

 
58 Gal Costa acabaria lançando um disco duplo antes do Clube da Esquina.  

http://www.miltonnascimento.com.br/discos.php?id=74
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Figura 4: José Antonio Rimes, conhecido como Tonho,  

e Antonio Carlos Rosa de Oliveira, o Cacau, em 2012. 

 

Fonte: FOLHA DE S. PAULO, 2020.  

 

 

Na época em que foi tirada aquela fotografia, ambos eram de origem muito pobre, 

da roça, e não tinham qualquer acesso à mídia. Os protagonistas souberam que haviam 

feito parte da capa de um disco apenas em 2012, quando também ouviram o disco pela 

primeira vez. Desde então, Tonho e Cacau recorreram à Justiça a fim de garantir seus 

direitos de imagem, uma vez que não haviam cedido qualquer autorização para o uso da 

célebre fotografia, mas o processo ainda não chegou ao fim (FOLHA DE S. PAULO, 

2020). Atualmente, Cacau é jardineiro e Tonho é repositor em um supermercado.  

Essa capa se tornou um marco na vida de Cafi, Lô Borges e de Milton Nascimento. 

Trata-se de um registro que retrata a amizade de dois garotos, um preto e outro branco, 

o que aludia à relação de Milton Nascimento e Lô Borges, os principais responsáveis 

por aquele disco. Além disso, trata-se de uma fotografia natural, de aparência simples, 

ou seja, que não havia sido projetada para tal finalidade. Ainda assim, tal imagem – que 

apresenta um cenário rural no qual dois meninos estão sentados à beira de uma estrada de 

terra – se revelaria plenamente capaz de simbolizar o objetivo daquele disco: realçar a 

simplicidade, a inocência, a amizade e o interior de um país.  
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 Segundo o depoimento de Cafi ao Museu Clube da Esquina:  

 

 

Foi muita briga para fazer a capa do disco ― Clube da Esquina. A Odeon, por 

exemplo, tinha uma forma, uma maneira de fazer capa, que era um plástico, 

uma coisa estranhíssima, era um envelope. Ao mesmo tempo, eu fiz aquela 

foto dos dois meninos, que foi perto da fazenda do Ronaldo. Eu olhei e disse: 

― “A capa é essa!” – eu até me inspirei num disco, ― “Portrait”, do Bob 

Dylan. Fui na Odeon mostrar a capa, e tinha um diretor artístico – não tinha 

departamento gráfico –, Milton Miranda, que achava a gente um bando de 

maluco porque era tudo menino, né? Lô com 17 anos, Beto com não sei quanto, 

e eu mostrei pra ele e ele disse: ― Isso é um absurdo! Eu não vou fazer uma 

capa que não tenha a foto do cara. “E não tem nome nenhum!”. Eu disse: 

― “Mas, Milton, é isso aí”. Aí ele me obrigou a fazer aquela contracapa, que 

tem o letreiro do Milton, Lô Borges, Clube da Esquina. (...) E a Odeon 

recomendava botar a contracapa na frente, com o letreiro que eles tinham me 

obrigado a fazer. Nos primeiros 15 dias, era o letreiro que saía nas lojas de 

discos. Depois de 15 dias, eles foram virando, porque era muito mais inusitado 

dois meninos sentados na estrada sem nada escrito [...].  

Escolhi a foto dos dois meninos porque acho que tinha um sentimento. Era 

uma questão de resistência, porque todo mundo estava exilado. A Gal, de uma 

certa maneira, era porta-voz dos baianos que estavam em Londres. E o Bituca 

era uma resistência também política e cultural aqui muito forte; o Bituca 

cantando descalço, assumindo certas posturas, sem camisa, isso na época era 

uma coisa chocante. E eu acho que tinha um sentimento de brasilidade muito 

grande. Quando eu ouvia a música do Clube da Esquina, eu sentia muito esse 

sentimento de brasilidade, dessa coisa mineira, dessa coisa da cachacinha, das 

coisas simplesmente brasileiras... e era muito confuso, porque nessa época já 

estava acontecendo Don e Ravel, que era um Brasil escroto. Então, se você 

pegar ali aquela foto da capa, primeiro de tudo, era uma coisa extremamente 

rural; na realidade, eu vejo o Clube da Esquina como um encontro musical, ele 

é uma música meio rural misturada com uma coisa totalmente pop, mundial já, 

com referências da bossa nova. Tem muito de Beatles nessa história, misturado 

com a coisa da viola. Então a capa era aquilo. E representava Milton e Lô 

Borges, eram dois meninos, um pretinho e um coisinha mais nova sentados na 

estrada. E eles estavam realmente sentados ali; não foi montagem. Eu estava 

passando, vi os dois meninos sentados e fotografei. (SANTANA, 2018, p. 97).  
 

 

 A princípio, o disco se chamaria Documento Secreto nº 5, nome que fazia alusão 

ao Ato Inconstitucional nº 5 de 1968 (SANTANA, 2018, p, 98). Além da inovação 

musical, havia também uma inovação gráfica no Clube da Esquina: o disco não tinha 

nome, assim como a música do Clube da Esquina e de Milton Nascimento. A concepção 

musical do disco não seguia qualquer padrão da indústria fonográfica: tratava-se de um 

conjunto de músicas sem um gênero definido, com sonoridades intencionalmente não 

regradas ou padronizadas, que chamava a atenção de todos que tinham acesso ao disco. 
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Clube da Esquina se destacaria por muitas particularidades, entre elas a 

experiência prática da amizade e a coletividade presentes em seu processo de criação. 

Ao todo, somaram-se oito compositores representando 21 canções:  

 

 

1 – TUDO O QUE VOCÊ PODIA SER (Lô Borges e Márcio Borges)  

2 – CAIS (Milton Nascimento e Ronaldo Bastos)  

3 – O TREM AZUL (Lô Borges e Ronaldo Bastos)  

4 – SAÍDAS E BANDEIRAS Nº 1 (Milton Nascimento e Fernando Brant)  

5 – NUVEM CIGANA (Lô Borges e Ronaldo Bastos)  

6 – CRAVO E CANELA (Milton Nascimento e Ronaldo Bastos)  

7 – DOS CRUCES (Carmelo Larrea)  

8 – UM GIRASSOL DA COR DO SEU CABELO (Lô Borges e Márcio Borges)  

9 – SAN VICENTE (Milton Nascimento e Fernando Brant)  

10 – ESTRELAS (Lô Borges e Márcio Borges)  

11 – CLUBE DA ESQUINA Nº 2 (Milton Nascimento e Lô Borges)  

12 – PAISAGEM DA JANELA (Lô Borges e Fernando Brant)  

13 – ME DEIXA EM PAZ (Monsueto e Airton Amorim)  

14 – OS POVOS (Milton Nascimento e Márcio Borges)  

15 – SAÍDAS E BANDEIRAS Nº 2 (Milton Nascimento e Fernando Brant)  

16 – UM GOSTO DE SOL (Milton Nascimento e Ronaldo Bastos)  

17 – PELO AMOR DE DEUS (Milton Nascimento e Fernando Brant)  

18 – LILIA (Milton Nascimento)  

19 – TREM DE DOIDO (Lô Borges e Márcio Borges)  

20 – NADA SERÁ COMO ANTES (Milton Nascimento e Ronaldo Bastos)  

21 – AO QUE VAI NASCER (Milton Nascimento e Fernando Brant)  

 

Milton recorda que “cada um dava uma ideia, saía uma coisa completamente 

diferente, por exemplo, aquele solo do Toninho em ‘[O] Trem Azul’ e muitas coisas assim 

[...]” (GAVIN, 2014, p. 80).  

As experiências musicais ali reunidas eram completamente plurais, sem que 

houvesse uma tendência capaz de definir a unidade do conjunto. Lô Borges conta que o 

Clube da Esquina se formou através da junção de amigos dele e do Milton, a qual resultou 
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em um coletivo de músicos talentosos. Além disso, cada qual recebia influências de 

matrizes e gerações distintas de artistas, o que, segundo Lô, teria feito com que cada um 

compusesse de forma diferente do outro, daí a originalidade resultante da parceria dele 

com Milton Nascimento (GAVIN, 2014, 28). A propósito, é curioso notar que, até hoje, 

os músicos que fizeram parte do Clube da Esquina, já em carreira solo, não possuem 

estilos definidos. 

E por que o nome Clube da Esquina? Lô Borges conta que tudo começou:  

 

 
Na rua, em Santa Tereza. Esse negócio da esquina, eram todos os jovens de 

classe média baixa que não tinham grana para pagar festas, bailes, horas 

dançantes em clubes que tinham na cidade ou pelo bairro. Então a gente 

chamava de “clube da esquina” por isso, ali era o nosso clube, nossas festas 

são feitas na rua. Porque clube dá uma ideia fechada, totalmente o oposto do 

que era; um lugar aberto, livre, que todos passam, todos podem entrar em sair 

sem ter o ingresso. Não precisa ingressar na esquina. GAVIN, 2014, p. 18) 

 

 

Essa foi a experiência musical central desse disco: uma ideia aberta para a música. 

Além de ser um marco musical, esse disco traz em si a essência da amizade. 

Segundo Milton, “[...] A amizade é algo que norteia a minha vida inteira... A minha 

família é baseada na amizade. Fui criado na amizade. Para mim, a coisa mais importante 

na vida é a amizade. E o Clube da Esquina é isso” (EM CULTURA, 2012). 

 A exemplo do disco anterior de Milton Nascimento, Clube da Esquina mantém a 

prática de revezamento de instrumentos, conforme se vê na tabela do disco (Tab. 2), 

apresentando ainda outras conexões e performances musicais.  

Conforme observa Ivan Vilela (2010), esse revezamento oferece à obra como um 

todo uma originalidade única, pois os timbres e as formas de execução de um determinado 

instrumento são exclusivos de cada músico. Dessa forma, a obra não cria uma sonoridade 

típica de um padrão estabelecido pela execução do mesmo músico em um instrumento. 

Para o Clube da Esquina, pouco importava o lugar de especialista ou de autoridade de 

determinado instrumento, a música era soberana. Desse modo, Lô, que é guitarrista, tocou 

piano na música “Um girassol da cor de seu cabelo”, enquanto Toninho Horta, também 

guitarrista, tocou baixo (GAVIN, 2014, p. 31-42). Já em “Nuvem cigana”, além de cantar, 

Milton tocou guitarra.  
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Tabela 2: Tabela59 do disco Clube da Esquina (1972). 

 

 

Clube da Esquina traça algumas conexões entre suas faixas. Por exemplo, “Nada 

será como antes”, de Milton e Ronaldo, contém o verso “um gosto de sol”, que dá nome 

à décima sexta canção do disco, de autoria dos mesmos compositores. 

O disco também traz mais uma característica que perduraria em outros LPs do 

Clube da Esquina ao longo da década de 1970, que são as músicas instrumentais. Nesse 

disco de 1972, integram o repertório de músicas instrumentais, ou seja, que não possuem 

letras, as faixas “Clube da Esquina Nº 2” e “Lília”. Por esse motivo, na ficha técnica, 

 
59 Para acessar com melhor visualização a tabela, copie e cole no navegador este link: bit.ly/tabela_discos  

file:///C:/Users/fernandamarques/Downloads/bit.ly/tabela_discos
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essas músicas estão identificadas com solfejo, de maneira que a melodia de ambas é dada 

por meio da voz de Milton.  

“Lília”, composição de Milton Nascimento em cinco tempos, é classificada por 

Ivan Vilela (2010) como uma precursora do conceito de world music60. Ou seja, trata-se 

de uma música que não apresenta sua matriz musical, contando com uma instrumentação 

eletrificada e vocalises que não são geograficamente referenciados. “Me deixa em paz”, 

de Monsueto e Airton Amorim, interpretada por Milton Nascimento e Alaíde Costa, é um 

samba, mas, neste disco, foi transformado por Milton em um samba a seu modo, diferente 

da gravação original de 1951, interpretada por Linda Baptista. Em “Pelo amor de Deus”, 

composição de Milton Nascimento e Fernando Brant, o experimentalismo está presente 

a todo o momento através das distorções das guitarras, remetendo a uma psicodelia 

profunda61. 

O fato de as músicas do disco dialogarem umas com as outras foi resultado da 

preocupação e do cuidado por parte do grupo. Ronaldo Bastos destacou que o Clube da 

Esquina deveria ser um disco conceitual, com princípio, meio e fim, e não apenas um 

“apanhado de canções” (BORGES, 2002, p. 256). Partindo desse conceito trazido por 

Ronaldo, que diz respeito a uma unidade, é possível notar ao longo do disco a existência 

de algumas músicas de alinhavo62, vinhetas, como “Saídas e Bandeiras Nº 1” (que está 

em compasso quinário, 5/4), “Estrelas” e “Saídas e Bandeiras Nº 2” (que repete sua 

antecessora, mas é ampliada e não possui um final aberto como aquela). Essas músicas 

são curtas em sua duração, mas se apresentam como uma ponte entre uma música e outra.  

Há quem diga que este disco seja a síntese musical do Clube da Esquina, cujas 

características dessa experiência musical são expressas no álbum duplo. De todo modo, 

cada um ouve e interpreta essa obra à sua maneira, haja vista o fato de esse disco ser 

reconhecido internacionalmente como um disco de rock. Milton Nascimento conta que:  

 
 

Jim Capaldi (ex-baterista do Traffic) veio uma vez ao Brasil e perguntaram se 

ele conhecia alguém do rock nacional. Ele falou: “Milton Nascimento”. 

 
60 Chamamos aqui de world music uma característica específica do processo de globalização na música. 

Esse rótulo surgiu por iniciativa de produtores musicais ingleses que visavam atender a uma demanda de 

uniformização de gostos e consumos musicais em consonância com os países mais industrializados. Tal 

onda teve como efeito colateral a afirmação das culturas locais, como visto no disco Graceland, lançado 

em 1986 por Paul Simon, em parceria com músicos da África do Sul.  
61 ESCUTA COMPARTILHADA, 2021.  
62 Denominação dada pelo Ivan Vilela durante a orientação. Essas músicas assumiram um papel para que 

houvesse uma transição fluida de uma música para a outra. 
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Quando disseram que Milton Nascimento não era rock, respondeu: “Vocês não 

entendem nada de rock’n’roll”. (GLOBO, 2011).  

 

 

 Já no Brasil, Milton relembra que o único integrante da Tropicália a prestar 

atenção no que ele e o Clube da Esquina estavam fazendo era Gilberto Gil. O músico 

recorda também que o disco de 1972 gerou espanto para o resto do país, a ponto de a 

imprensa se colocar contra eles naquele momento, diferentemente de hoje, em que a 

realidade é completamente outra: muitos que na época não queriam nem entender o que 

eles faziam dizem agora que Clube da Esquina é como disco de cabeceira, tal como o 

dizem músicos do mundo todo (WEINSCHELBAUM, 2006, p. 212).  

 É, de certa forma, surpreendente o comportamento da crítica da época para com 

Milton Nascimento. Talvez não seja mais que uma impressão, mas a imprensa apenas 

passava a olhar de outro modo a obra de Milton quando esta se tornava assunto na voz de 

outros artistas, principalmente internacionais, como Jim Capaldi, Wayne Shorter, Paul 

Simon, Herbie Hancock, Duran Duran, Pat Metheny, Joe Anderson, Mercedes Sosa, 

James Taylor e tantos outros que gravavam com ele ou apenas falavam dele. Por aqui, as 

comparações que se faziam na época eram demasiadamente descabidas. Márcio Borges 

conta que: 

 

 
Naturalmente, os críticos foram horríveis. Ficavam querendo comparar Bituca 

com Caetano e Chico Buarque, não entendiam nada daquele ecumenismo 

inter-racial, internacional, interplanetário, proposto pelas dissonâncias 

atemporais de Bituca. Desprezavam os achados de Chopin e o zelo 

beatlemaníaco do menino Lô. Eu culpava nossas letras, principalmente as 

minhas, por grande parte daquele fracasso. Só os estudantes gostavam daquilo. 

O marido de minha tia Alfa, o carioca Silvinho, cento e dez quilos, disse no 

tom de quem dá um conselho vital, com quem avisa sobre os males do cigarro 

a um fumante inveterado:  

— Tem que ir no Chacrinha. Tem que fazer música fácil, de refrão. Tem de 

parar de fazer essas músicas pra intelectual. Intelectual não vê televisão nem 

compra disco.  

(Da minha parte, eu bem que tentava, mas só saíam aquelas coisas 

complicadas.) (BORGES, 2002, p. 272).  

 

 

 A música do Clube da Esquina era retratada de modo depreciativo pela imprensa, 

que se referia a Milton Nascimento como um compositor de uma música só (BORGES, 

2002, p. 270). Mas, diferentemente do que apresentava a crítica, para Milton, “o Clube 

da Esquina era um retrato do Brasil”: 
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O Clube da Esquina não foi feito só com mineiros. Tem o pessoal do Rio, gente 

do Nordeste, de Minas, claro, a maioria. E, quando surgia uma música, de 

repente, já estava pronto um arranjo ou a gente chamava uma pessoa para 

cantar, fazer coros, chamava orquestra. Teve uma participação, por exemplo, 

do maestro Eumir Deodato, que naquela época estava morando nos Estados 

Unidos. E a gente mandou algumas partituras para ele e ele fez alguns arranjos 

para o disco. Ou, às vezes, os arranjos surgiam no estúdio mesmo. Então, nem 

sei que nome se dá a isso. Algo até meio mágico. Totalmente! O pessoal dos 

outros países se baseia e se inspira muito no meu violão, no meu jeito de fazer 

música, no jeito de o Toninho Horta tocar e fazer música. Do Beto, do Lô. 

Então, a gente continua influenciando e ensinando coisas para pessoas que a 

gente pensava que iam ensinar para a gente. Mas a coisa mais marcante é que 

naquela época só existiam dois canais de gravação. Aí você vê um disco como 

aquele. Tem horas que tem quatro vozes minhas, 10 vozes de fulano e 

orquestra, e quando você conta que foram apenas dois canais de gravação as 

pessoas ficam maravilhadas. E falam: “Não acreditamos”. Mas acreditam sim 

(risos). É a coisa mais marcante da gravação desse disco. (EM CULTURA, 

2012).  

 

 

Nesse depoimento de Milton, se destaca, sem dúvida, o fato de a gravação do 

disco ter sido feita apenas em dois canais. Trata-se de algo complexo do ponto de vista 

do equilíbrio sonoro do registro musical. Lembra Lô que “um canal era só para a voz. 

Toda a parte instrumental era feita na primeira sessão, e [n]a segunda você colocava a 

voz. Eu, Milton e o Beto, os vocais” (GAVIN, 2014, p. 31). 

A divisão não equitativa do som, notada em Clube da Esquina por Ivan Vilela63, 

é uma particularidade das gravações em dois canais que acabaria se estendendo pelos 

discos do Clube da Esquina ao longo de toda a década de 1970. Dessa forma, ao se colocar 

um fone de ouvido ou ao se realizar uma escuta com duas caixas de som para ouvir uma 

dessas gravações em dois canais, é possível notar, na direita e na esquerda, densidades 

sonoras diferentes entre a instrumentação. Para efeito de comparação, isso já não ocorre 

na música “Expresso 2222”, de Gilberto Gil, do disco homônimo de 1971, cuja gravação, 

em multicanal, é marcada pela divisão equitativa dos sons e da instrumentação.  

A classificação do Clube da Esquina como um grupo nunca agradou a Milton, 

que percebia essa denominação como externa, ou seja, vinda de fora: as pessoas é que 

passaram a chamá-los assim (WEINSCHELBAUM, 2006, p. 212). Márcio Borges, em 

outra chave, dizia que: “A capacidade de Bituca era especialmente esta: ajuntar os iguais, 

segundo sua história pessoal” (BORGES, 2002, p. 268). 

Muitos atribuíam a Milton a condição de dono do grupo, o qual escolhia “seus” 

músicos. Sobre isso, o artista declarou que:  

 

 
63 ESCUTA COMPARTILHADA, 2021.  
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Meus músicos? Eu não quero grandes músicos, eu não quero os melhores 

músicos do mundo. Eu quero gente que sinta o mesmo que eu, ou [o] mais 

próximo possível do que eu sinto, entende? Eu não posso escrever minhas 

músicas e entregar uma partitura com o que cada músico deve fazer. Porque 

isso varia de dia para dia, é preciso gente que toque sentindo as coisas comigo 

[...]. Acho que a explicação para isso está justamente no fato de que para 

trabalhar comigo é preciso acima de tudo que o músico me entenda, e esteja 

disposto a seguir por um único caminho. E isso é meio difícil, não é mesmo? 

Depois de “Clube da Esquina”, esse caminho ficou muito bem colocado, 

ninguém mais pode dizer que não sabe direito que caminho é esse de que tanto 

falo. (NEPOMUCENO, 1972).  
 

 

Clube da Esquina foi um marco na carreira de todos aqueles que dele 

participaram. Milton conta que todos eram praticamente desconhecidos no cenário 

musical. Na medida em que o disco foi circulando, inclusive fora do Brasil, a música do 

Clube da Esquina começou a tomar uma dimensão cada vez maior. Consequentemente, 

muitas pessoas ficaram curiosas para conhecer o Clube da Esquina, sem saber que aquele 

clube se resumia a uma esquina de Belo Horizonte na qual as pessoas se reuniam (EM 

CULTURA, 2012). 

Chegada a hora do lançamento do disco, as coisas não saíram tão bem como se 

esperava, e, por conta de inúmeros problemas, inclusive psíquicos, a primeira temporada 

acabou suspensa. Márcio Borges relata que o clima no lançamento do disco não era nada 

agradável. As críticas eram as piores possíveis:  

 

 
Os resenhistas tinham achado tudo muito pobre e descartável e sem ter o que 

dizer, e coisas desse tipo. Um chamou a voz de Lô de “chinfrim”. Outro 

escreveu que meu amigo era compositor de uma música só (referia-se a 

“Travessia”) e que determinados versos meus (citados por mero acaso, já que 

ele desancava tudo) “rolavam como pedras dentro do ouvido”, de tão 

desagradáveis e malfeitos. Um outro decretou: “Milton Nascimento está 

acabado” [...] (BORGES, 2002, p. 270). 

 

 

Esse tipo de postura da imprensa da época pode ser lido como uma reação de 

estranhamento diante de algo que não estava previsto nos padrões musicais, isto é, que 

não correspondia aos moldes canônicos. Da mesma maneira, pode-se atribuir a tais 

comentários da imprensa uma pequenez de olhar perante uma forma de arte que, anos 

mais tarde, como já apontado por Milton, se tornaria uma antologia da música no mundo.  

O show de estreia de Clube da Esquina ocorreria no Teatro da Cruzada Eucarística 

São Sebastião, sem a menor visibilidade. A primeira temporada toda havia sido tensa. 

Já a segunda temporada contaria com maior divulgação e maior receptividade do público. 
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Na plateia se encontravam até mesmo figuras ilustres, como Wayne Shorter e o grupo 

Weather Report, que haviam alterado o horário de seus próprios shows para poder 

prestigiar o Clube da Esquina (BORGES, 2002, p. 272).  

A sensibilidade de Milton diante das injustiças sociais também está permeada de 

música o tempo todo. Experiências como a que se relata a seguir influenciariam muito a 

sua obra, como é o caso da gravação de Dos Cruces no disco de 1972. 

Em 1971, Milton Nascimento fora participar, na Venezuela, do festival Onda 

Nueva, um gênero musical local parecido com a bossa nova – a qual consistia num samba 

com compasso binário – mas que fora criado pelos venezuelanos em compasso ternário 

(O PASQUIM, 1971, p. 3). Milton se apresentou no festival com a música “Os povos”, 

gravada no disco de 1972 e “dedicada à juventude consciente da Venezuela” (CLUBE 

DA ESQUINA, 1972, 2012). O clima político estava bastante estranho naquele país, 

então governado por Rafael Caldeira Rodríguez64 (1969-1974). Em entrevista aos 

jornalistas, enquanto estava no hotel, Milton falou tudo o que pensava na época, sem 

qualquer censura. O artista chegou a ser procurado por estudantes, mas foi proibido de 

falar com eles. Na ocasião, Káritas havia saído do hotel para comprar roupas quando 

avistou uns meninos na rua, cujas roupas chamaram a atenção dela. Ela lhes pediu ajuda 

para comprar para Milton roupas iguais às deles, e, ao retornar ao hotel, estava 

acompanhada de um dos garotos. Logo, esse garoto convidou o irmão mais novo para 

ficar com eles. O casal se apaixonou por um dos garotos e quis até adotá-lo, mas a 

iniciativa não deu certo. Milton relembra o episódio:  

 

 
Nós ficamos vários dias, e muitos boatos estavam rolando em Caracas sobre a 

política, estava perigoso pra mim. Aí o presidente da Venezuela mandou me 

chamar para almoçar com ele. Fizemos o seguinte. Eu e a Káritas chegamos 

pra esses dois irmãos: “Onde é que vocês moram?” Eles despistaram: “Não, 

não precisa preocupar não”. “Mas onde é que vocês moram?”, insistimos. Eles 

demoraram pra falar que moravam numa favela. E a gente foi pra favela, ao 

invés de ir almoçar com o cara lá. E aí foi uma loucura, porque a favela toda 

ficou amiga, né? Estrangeiros indo até lá... Fomos na casa dos meninos; os pais 

ficaram superfelizes. Aí nós perguntamos: “Escuta, a gente pode levar os 

meninos pro Rio de Janeiro pra eles conhecerem?” E eles: “Vocês podem tudo, 

porque a gente confia em vocês”. Foi nessa casa que eu ouvi a mãe deles 

cantando “Dos Cruces”, de um jeito muito bonito. Eu conheci a música ainda 

em Três Pontas, eu e o Wagner. Depois nós gravamos no Clube da Esquina. 

[...] Depois, no festival, falaram que a minha música não podia concorrer 

porque ela não era em ¾. Não sei que critério era esse. Eu peguei o violão, 

comecei a tocar: “Que ritmo é esse?” Era três. [...] Pois é, aí eles tiveram que 

 
64 Rodríguez conquistaria um segundo mandato na Venezuela, de 1994 a 1999, tendo como sucessor Hugo 

Chávez. 
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me engolir. Participamos do festival e não ganhamos nada. Eu estava com o 

Luizinho Eça me acompanhando. (AMARAL, 2018, p. 119).  

 

 

Logo que Milton retornou desse festival da Venezuela, um carro da polícia o 

aguardava em sua casa para levá-lo para a delegacia. Os policiais teriam dito que a casa 

deles era cheia de comunistas. Com a ajuda de Eunice, uma amiga próxima de Milton que 

trabalhava na delegacia, o artista acabou liberado (2018, AMARAL, p. 121). Como visto, 

a temática política e revolucionária não largava o Clube da Esquina. O próprio disco de 

1972 já se inicia com uma menção a uma outra revolução em sua narrativa, sendo que o 

primeiro passageiro a embarcar nas faixas do disco é Zapata65. 

Para o Clube da Esquina, a música muitas vezes tomou uma forma camuflada para 

falar sobre a revolução e sobre a luta armada, como no caso de “Canto Latino”. Outro 

exemplo disso é “Tudo o que você podia ser”, composta por Márcio Borges e Lô Borges 

e gravada por Milton Nascimento, que abre o disco dizendo: 

 

Com sol e chuva 

você sonhava que ia ser melhor depois 

você queria ser o grande herói das 

estradas 

tudo que você queria ser 

Sei um segredo 

você tem medo, só pensa agora em 

voltar 

não fala mais na bota e no anel de 

Zapata 

tudo que você devia ser, sem medo 

E não se lembra mais de mim 

você não quis deixar que eu falasse de 

tudo 

tudo que você podia ser, na estrada 

Ah! sol e chuva na sua estrada 

mas não importa, não faz mal 

você ainda pensa e é melhor que nada 

tudo que você consegue ser, ou nada 

 

No 3º episódio da primeira temporada do documentário “Milton e o Clube da 

Esquina”, Márcio Borges afirma que tinha acabado de assistir ao filme Viva Zapata, 

dirigido por Elia Kazan (MILTON, 2020). Ele acabaria influenciado pela história de um 

camponês que comandou uma revolução, tornando-se até mais importante que Pancho 

Villa, que era considerado “o grande herói das estradas”. Márcio ressalta que alguém teria 

que falar sobre isso, sobre um revolucionário que não havia conseguido atingir 

plenamente seu objetivo por conta da repressão. Na época, tanto Márcio quanto Ronaldo 

Bastos participavam do movimento estudantil. Márcio chegou a flertar com a 

clandestinidade, mas decidiu que a sua arma seriam as canções. Segundo ele, citar Zapata 

 
65  Trecho da música de referência: Sei um segredo / você tem medo, só pensa agora em voltar / não fala 

mais na bota e no anel de Zapata / tudo que você devia ser, sem medo.  
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significava que “era aquilo que eles queriam ser, era aquilo que nós podíamos ser, era 

aquilo que nós deveríamos ser e aquilo que nós conseguimos ser” (MILTON, 2020). 

Quando atentamos para a letra da música, não ficam explícitos os anseios narrados 

por Márcio Borges. O acontecimento a que se refere o compositor diz respeito à 

Revolução Mexicana, movimento armado que se dera no início em 1910, tendo como 

objetivo o fim da oligarquia do ditador Porfirio Díaz, que estava no poder desde 1876. Os 

camponeses viviam em péssimas condições no México, por isso, a reforma agrária era 

uma das principais bandeiras defendidas por aqueles que queriam a derrubada da ditadura 

porfirista. Essa revolução culminou com a queda de Porfirio Díaz e teve como 

protagonistas os líderes do exército camponês, Emiliano Zapata e Pancho Villa. 

Além dos eventos históricos que influenciam a composição dessa letra, também 

fez parte do processo de criação dela um recurso que Márcio Borges chama de 

montagem66. Eles e Milton Nascimento transportavam o cinema para a música do Clube 

da Esquina. Esse recurso de montagem é recorrente, se desenha cenas distintas através da 

letra sendo a mesma música. Para Márcio Borges, os dois eixos fundamentais da obra de 

Milton Nascimento são o cinema e a amizade, para além do fato de eles fazerem música 

para agradarem a si mesmos (VISTA, 2021). A amizade e a montagem também estão 

evidenciadas naquilo que Márcio Borges chama de socorros-costa. Era uma prática de 

compartilhamento de letras entre ele e Ronaldo Bastos, principalmente, em que um 

ajudava o outro na composição das letras quando algum deles estava sem inspiração 

(BORGES, 2002, p. 335).  

“Tudo o que você podia ser” remete à matriz musical que se aproxima do 

candombe mineiro67, é modal e está em compasso binário. Essa música também evidencia 

acordes que apresentam algo lúdico, de forma que o mesmo acorde é executado em 

 
66 Para ele, “[...] com cortes e atrações, juntar palavra, cortar palavra, juntar efeitos contrários, palavras com 

significados contrários dentro de um mesmo… ou seja, fazendo uma montagem mesmo. Isso obviamente 

era influenciado pelo cinema, que no fundo, era a única linguagem que eu conhecia [...]”. (VISTA, 2021). 
67 Matriz identificada por Ivan Vilela (ESCUTA COMPARTILHADA, 2021). “O candombe é um ritual 

de canto e dança originalmente religioso, que ocorre em Minas Gerais e se completa com a presença de 

instrumentos sagrados (três tambores: uma puíta – espécie de cuíca rústica em madeira; e um guaiá – 

chocalho de cipó trançado sobre cabaça, contendo contas de lágrimas de Nossa Senhora ou sementes 

similares). Os cantos são geralmente enigmáticos, construídos segundo uma linguagem simbólica que 

remete aos mistérios sagrados e estabelece uma crônica dos acontecimentos que marcam a vida dos 

grupos responsáveis pelo ritual. A dança consiste em movimentos da pessoa que está conduzindo o canto 

em determinado momento. Não há formação especial dos acompanhantes para indicar uma coreografia 

coletiva. [...]”. (PEREIRA, 2005).  
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lugares diferentes no braço do violão sem, no entanto, alterar a distribuição de vozes68. 

Ele compôs a canção no dia em que conheceu Paulinho da Viola: 

 

 

Eu fiz essa canção no dia em que eu conheci o Paulinho da Viola. Meu irmão, 

não sei por que era amigo do Paulinho da Viola, ele foi na minha casa e eu fiz 

essa canção toda baseada num acorde. Essa música eu já tinha feito em Belo 

Horizonte antes de ir para o Rio [...]  

[...] é uma canção incrível, tem um violão bem na cara ali, que é um violão que 

eu toco e é uma característica minha que foi interessante, que era pra tocar 

violão de nylon com palheta, que era um negócio que não se usava. Palheta é 

para violão folk, violão de aço. (GAVIN, 2014, p. 27; p. 40).  

 

 

Milton Nascimento diz que essa “é a música que os ingleses tentam perseguir, 

essa sonoridade, esse violão que o Lô fala que resgatou, violão de nylon com palheta” 

(GAVIN, 2014, p. 81). O uso do violão de cordas de nylon com palheta era comum na 

época em grupos de rock, ou seja, essa característica não era específica de Lô Borges, no 

entanto presumimos que esse jeito de tocar acabou se tornando uma de suas identidades 

musicais69. 

É pertinente notar que, na melodia que acompanha com a voz o violão no final, 

Milton faz uso de um recurso vocal que é uma de suas principais características musicais, 

o falsete. 

As densidades são diferentes na escuta de cada música que compõe esse disco. 

Ao decidir manter esse desequilíbrio (comum na gravação em dois canais), o Clube da 

Esquina acaba alterando, consequentemente, o padrão de escuta na época. Um bom 

exemplo disso é o fato de, em “Tudo o que você podia ser”, tanto a guitarra quanto o 

violão serem nítidos, cada um em um canal, com a sua sonoridade70.  

É importante destacar que a música das décadas de 1960 e 1970 nem sempre 

continha um teor ou uma intenção política, ainda que hoje o contexto de ditaduras e 

regimes autoritários daquela época nos faça enxergá-la com essa lente. Há que se 

considerar as incontáveis músicas repletas de poesia que se afirmavam para além das 

críticas e denúncias, cabendo a ressalva de que falar de amor também pode ser um ato 

revolucionário. Do ponto de vista de análise com teor político e social, salientamos que:  

 
68 ESCUTA COMPARTILHADA, 2021.  
69 Situação semelhante acontecia com o Toninho Horta, que toca violão sem usar as unhas da mão direita, 

mas apenas com a polpa dos dedos, o que se tornou também uma sonoridade característica desse músico, 

conforme notado por Ivan Vilela na orientação.  
70 ESCUTA COMPARTILHADA, 2021.  
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Da vida tribal às sociedades ditas pós-modernas, passando pelo folclore, pelo 

pop-rock e pelas músicas populares nacionais, praticam-se em todas as 

sociedades formas musicais de sentido sócio-político, sentido que esse pode se 

dar, dialeticamente, de diversas maneiras: a) pelo seu texto poético; b) pelo 

contexto social no qual ela se insere; c) pela tradição (folclórica, mitológica ou 

histórica); d) pela identidade do agente comunicador (criador, intérprete, 

promotor); ou, e) pela forma de sua interpretação. Na maioria das vezes, o 

sentido político se dá pela explicitude do seu texto poético, porém, mesmo sem 

o conteúdo manifesto, tanto o discurso poético quanto o sonoro podem se 

revestir de significação política, quando o contexto (circunstância de uso) ou 

mesmo o seu agente-intérprete estiver imbuído socialmente como agente 

político e for assim reconhecido. Evidentemente, pode-se dar o inverso, qual 

seja, uma obra de texto explicitamente político ser ressemantizada, servindo, 

por exemplo, apenas para ser dançada, perdendo assim a sua suposta imanência 

política, como é comum nos processos de incorporação da música na Indústria 

Cultural. Tantas vezes uma canção de poética claramente política, num 

determinado momento histórico, tem o seu sentido diluído em outro tempo e 

espaço, pela mudança ou inexistência das condições que determinaram o seu 

surgimento. (IKEDA, 1999, p. 99).  

 

 

Devemos considerar também que: 

 

 

Os maiores nomes da música popular brasileira nos anos 70, aqueles 

consagrados, vieram da década anterior, já tinham um passado. Assim, são 

artistas que, mais ou menos intensamente, viveram o fim de 68 como um 

trauma, alguns deles enfrentando prisão e exílio. A sua música contém um 

comentário disto, e, afinal, congratula-se com o fato de ser ela mesma uma 

força, uma fonte de poder, o de extrair de seus próprios recursos uma 

capacidade de resistência. Poderíamos dizer que essa música comporta mais 

do que uma resistência: algo como um resgate. (WISNIK, 2004, p. 183).  

 

 

Juntamente com as canções de protesto, os festivais de canções reativam laços 

identitários da música, seja através da arte engajada, da cultura popular, da poesia ou das 

referências sonoras de tantos artistas que, como Milton Nascimento e Dércio Marques71, 

estabeleceram uma conexão política e particular com a América Latina.  

Milton também fazia música de protesto, mas a seu modo, como já mencionamos. 

Ele também estabelecia relações e aproximações com grupos de maior engajamento, 

como atestam os próprios registros do Serviço Nacional de Informações (SNI) da ditadura 

 
71 “Artista inquieto, nas décadas de 1960 a 1980 Dércio Marques viajou por grande parte da América Latina, 

Portugal e Galícia, assim como viveu no Peru e no Uruguai, pesquisando e assimilando diversos gêneros 

da cultura popular e criando laços com vários artistas que se tornariam suas referências e/ou seus parceiros.” 

(BERTELLI, 2016, p. 13).  
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militar. De acordo com o SNI, Milton Nascimento participava do circuito da música de 

protesto. Um documento associaria Milton e outros artistas à Resolução de Varsóvia do 

Comitê da União Internacional de Estudantes, que destacava três pontos referentes à 

América Latina: 

 

 
a) Campanha contra as ditaduras fascistas e reacionárias, em solidariedade com 

os presos políticos e pela defesa dos direitos e liberdades democráticas; 

b) V Congresso Latino Americano dos Estudantes; 

c) Campanha contra o colonialismo e as bases militares na América Latina. 

(1972). 

 

 

Além do envolvimento com movimentos e músicas de protesto, Milton estabelece 

desde a adolescência uma conexão de Minas Gerais com a América espanhola através das 

músicas que ouvia na rádio de Três Pontas:  

 

 
Essa coisa espanhola de que tanto falo? Isso vem de Três Pontas, Minas Gerais. 

Lá, paira sempre um som de Espanha sobre as casas, sobre as pessoas. Há um 

som espanhol em cada lugar. De lá vem a vontade de gravar “Dos Cruces”. 

Como o som espanhol de Miles Davis e Gil Evans em “Sketches of Spain” – 

isso também tem muito a ver com Minas Gerais. 

[...] A tristeza espanhola? É como a tristeza das Gerais. Ela existe do jeito dela. 

Um jeito diferente das outras tristezas que são talvez mais novas, e além disso 

a gente sabe tão pouco dessas coisas... não sei se a sede de Espanha acaba 

levando para um som hispano-americano. Mas deve ter algo em comum. 

(AMARAL, 2018, p. 82).  

 

 

 “San Vicente” é uma música com muita importância para a carreira musical de 

Milton, principalmente no que diz respeito à sua conexão com os outros países da 

América Latina. Embora não se lembre do grupo que primeiro teria gravado essa canção, 

seja na Colômbia ou em qualquer outro país do continente, o artista afirma que essa 

música teria chamado muita atenção no Chile, especialmente entre os que recebiam 

influência de Violeta Parra (GAVIN, 2014, p. 84). Essa canção seria a responsável por 

abrir caminho para ele e para o Clube da Esquina na América Latina (GAVIN, 2014, 

p. 76). Milton logo se veria rodeado de músicos latino-americanos de outros países, 

conforme conta Fernando Brant: 

 

 
A gravação dessa música – incluída no LP Clube da Esquina – transformou a 

casa do Bituca, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, numa espécie de 

embaixada brasileira da música brasileira e da América Latina. Músicos e 

compositores latino-americanos ficaram antenados com ele, querendo 
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participar de projetos seus. Houve um grupo, o Agua, do Chile, que gravou 

com ele no Geraes. A música deu ao Bituca muita visibilidade dentro da 

América Latina. Houve também uma identificação do pessoal todo, gerando 

um grande sentimento de latinidade. (BRANT, 2005, p. 51-52, apud DINIZ, 

2017, p. 118).  

 

 

 Composta por Fernando Brant e Milton Nascimento, “San Vicente” foi uma 

canção encomendada para integrar a trilha sonora de uma peça de teatro. Inicialmente, 

não tinha letra, colocada posteriormente por Fernando (AMARAL, 2018, p. 124). 

Milton compôs a música logo depois de assistir a um ensaio da peça, denominada 

Os Convalescentes, que se passava numa cidade imaginária da América Latina de nome 

San Vicente, onde teria ocorrido um golpe militar. A peça é de autoria do dramaturgo 

José Vicente72. 

 

Coração americano 

acordei de um sonho estranho 

um gosto, vidro e corte 

um sabor de chocolate 

no corpo e na cidade 

um sabor de vida e morte 

coração americano 

um sabor de vidro e corte 

 

A espera na fila imensa 

e o corpo negro se esqueceu 

estava em San Vicente 

a cidade e suas luzes 

estava em San Vicente 

as mulheres e os homens 

coração americano 

um sabor de vidro e corte 

 

As horas não se contavam 

e o que era negro anoiteceu 

enquanto se esperava 

eu estava em San Vicente 

enquanto acontecia 

eu estava em San Vicente 

coração americano 

um sabor de vidro e corte 

 

 “San Vicente” é uma música feita em 6/8, cuja matriz musical se aproxima de 

diversos gêneros hispano-americanos, como a polca paraguaia e a chacarera – esta última 

um gênero musical presente no norte da Argentina e no sul da Bolívia que costuma ser 

acompanhado de uma dança, tendo as palmas como parte dessa manifestação cultural.  

 Há uma narrativa sonora de crescimento contínuo, com acúmulo e sobreposição 

de timbres diversos e aumento da participação de instrumentos e sons até o final da 

canção, no qual se nota a sobreposição de camadas ao longo de seu arranjo73. Essa música 

começa apenas com o violão e a voz de Milton. Logo depois da primeira parte, surge a 

 
72 José Vicente foi um dramaturgo com destaque na década de 1970. Ele expressava em suas obras a rebeldia 

e a poesia presentes no movimento de contracultura. Duas de suas principais obras são O Assalto e 

Os Convalescentes, esta última uma peça que reflete sobre o destino dos intelectuais latino-americanos 

(MORAIS, 2010).  
73 ESCUTA COMPARTILHADA, 2021.  
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participação de palmas enquanto percussão, de forma a mudar a atuação do violão, que 

sai da posição de mero acompanhamento, exercido na primeira parte, passando a assumir 

também um papel percussivo.  

Após a marcação na ponte para a terceira e última parte, conduzida pelo piano e 

pelo baixo, entram outros instrumentos, como a percussão e a bateria, cada um com um 

ritmo, ou seja, os instrumentos não se encontram, pois cada um está em um ritmo, criando 

uma polirritmia que deriva da sobreposição de camadas. O final da música culmina em 

uma atmosfera sonora massiva, conduzida pelas badaladas do sino, na qual também é 

possível perceber um violão de 12 cordas no momento em que começa o vocalise de 

Milton. Esse violão de 12 cordas traz uma melodia que remete a um som metálico e dobra 

com a linha do baixo74. 

Escrita por José Vicente em 1969, a peça Os Convalescentes tinha, originalmente, 

o título Che: paixão e morte de um apóstolo da desordem, mas, por conta da censura, seu 

nome foi modificado. Era “uma tentativa de falar sobre o terrorismo e a militância de 

esquerda sob uma ótica sartriana”75, segundo o próprio autor (CULT, 2017). Surgida em 

contexto ditatorial76, logo após o início dos anos de chumbo no Brasil, a peça foi encenada 

no Teatro Opinião, no Rio de Janeiro, de março a agosto de 1970.  

Criada posteriormente à música, a letra de Fernando Brant sugere uma espécie 

de síntese do sentimento presente naquele momento na América Latina como um todo 

(BRANT, 2005, p. 51, apud DINIZ, 2017, p. 117). O sofrimento do povo latino-americano 

diante de tantos regimes autoritários e ditaduras militares compõe o cenário principal da 

poesia de “San Vicente”, que expressa “um sabor de vida e morte”. Trata-se de um cenário 

muito próximo àquele narrado em “Canto Latino”, canção já abordada anteriormente.  

O verso “um sabor de vidro e corte” faria parte do título de uma outra composição 

de Milton, chamada “Vidro e Corte” e gravada no disco Encontros e Despedidas, de 1985. 

A música é instrumental e teve a participação do guitarrista estadunidense Pat Metheny.  

 
74 Com o disco, CD ou um suporte que não esteja comprimido, é possível identificar essa melodia de modo 

mais evidente. Tal sonoridade encontra-se no ouvido esquerdo. Essa escuta foi compartilhada com os 

músicos Cesar Roversi e Felipe Siles. 
75 Relativo às ideias e filosofia de Jean-Paul Sartre. 
76 Segundo Fauzi Arap: “Por encomenda da atriz, Milton Nascimento criou a bela canção ‘San Vicente’ 

especialmente para a peça. Em Os Convalescentes, ao contrário de outras peças suas, Zé priorizou a política, 

de forma particular. Acho importante registrar que ela surgiu num ambiente extremamente político – de um 

lado, a censura oficial e a repressão política; de outro, a patrulha ideológica, com sua silenciosa cobrança 

de um modelo ou [de uma] atitude engajados. Mesmo assim, apesar de quebrar algumas regras do que era 

politicamente correto, a força avassaladora de seus textos conseguiu vencer todos os obstáculos, preconceitos 

e resistências.” (VICENTE, 2010, p. 23-24).  
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É relevante notar que “San Vicente” aparece em Clube da Esquina II, de 1978, 

sendo colocada como música incidental no início da música “Credo”, que abre o disco 

e também é uma composição de Milton Nascimento e Fernando Brant. A citação a 

“San Vicente” ocorre na introdução e no final de “Credo”. Contudo, diferentemente de 

“San Vicente”, em que Milton é a única voz solo (ainda que Tavito esteja no backing 

vocal), “Credo” possui uma multidão de vozes, ou seja, é um coro77 que remete à abertura 

política e a uma esperança78 alimentada pelos movimentos estudantis que atuavam no ano 

de 1978. Nota-se que até mesmo o arranjo da música já parece mais aberto, com mais 

movimento rítmico.  

“San Vicente” seria regravada no disco Milagre dos Peixes Ao Vivo, em 1974. 

Logo que termina a música, Milton a dedica “a muitos outros que a mão de Deus levou”, 

em referência aos tempos sombrios que o país estava vivendo, marcados pela repressão, 

pela tortura e pelos assassinatos cometidos pela ditadura militar. Esses tempos acabariam 

impactando diretamente a próxima estação desta viagem, marcada pela censura.  

  

 
77 Na ficha técnica presente no encarte do disco Clube da Esquina 2, de 1978, nomeia-se o coro referente 

ao trecho específico da canção “San Vicente”, incorporada em “Credo”, como “o povo”, expressão seguida 

dos nomes dos artistas que compuseram esse coro.  
78 Fernando Brant relembra a letra: “Durante todo o ano de 1978, nas capitais brasileiras e no interior, a voz 

dos jovens sonhadores voltou a ser ouvida. Era o começo do fim da ditadura”. (CLUBE DA ESQUINA 2, 

1978, 2012).  
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4.3 Estação Milagre dos Peixes (1973)  

 

Como vimos anteriormente, “San Vicente” foi muito importante para a carreira de 

Milton no contexto latino-americano, bem como o disco Clube da Esquina como um todo. 

O artista destacou que:  

 

 
Depois do Clube da Esquina, quando a gente foi gravar Minas e o Geraes, eu 

tinha na minha casa pelo menos umas quinze pessoas de vários países da 

América Latina, e eu falava que ali era o hotel da América Latina, e eles 

vinham e me traziam coisas, desde livros que a gente não podia ler aqui no 

Brasil, como discos. E rendeu muita coisa boa também. (GAVIN, 2014, p. 84).  

 

 

O fato de Milton Nascimento não ter seguido o caminho dos bossa-novistas 

também o levou a compor músicas que fizeram dele um artista hoje conhecido por ter 

levado a música mineira a uma posição de destaque nacional (SILVA, 1972, p. 33) e, 

posteriormente, internacional. Apesar do rótulo regional, esse sucesso consolidou uma 

música de inúmeras raízes musicais:  

 

 
Milton Nascimento não cita a música latino-americana. Ele faz música latino-

americana ou, melhor dizendo, ele sabe descobrir o ponto exato onde a 

musicalidade brasileira se funde sonoramente com o elemento latino. Como 

ninguém, Milton projeta o seu ser mineiro em direção a um sentimento 

continental, sabendo adicionar a essa projeção o elemento exato para resultar 

numa combinação da mais alta importância estética: o elemento negro. A 

música de Milton pode, por isso, ser definida como uma síntese exata das 

musicalidades mineira, negra e latino-americana. E, da confluência destas três 

raízes, resulta uma obra que pode também vir adicionada de elementos outros, 

tais como cadenciais modais gregorianas, ciganas melodias impressionistas, 

“riffs” jazzísticos e até mesmo células atonais. (VINICIUS, 1973, p. 30). 

 

 

Isto se deve ao fato de que a música de Milton não era rotulada dentro do cenário 

da chamada MPB:  

 

 
A própria contingência de Milton ter surgido na MPB numa hora em que 

pontificavam, lado a lado, o urbanismo cosmopolita de autores como Chico 

Buarque, Edu Lobo, Dori Caymmi, Paulinho da Viola, Baden Powell e outros 

– e  o ruralismo nordestino79 de Caetano Veloso, Gilberto Gil, Geraldo Vandré 

e Quarteto Novo, já o colocava numa posição indefinida: entre sulistas e 

 
79 Ao classificar Caetano Veloso, Gilberto Gil, Geraldo Vandré e Quarteto Novo como representantes de 

um “ruralismo nordestino”, o comentário de Marcos Vinicius na Folha de S. Paulo acaba expressando o 

reducionismo, quando não o analfabetismo musical, da opinião dos críticos que formavam a opinião pública 

naquele momento. 
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nordestinos, onde se situaria o mineiro? Entre os últimos ecos da bossa nova e 

os baiões que vinham renovar a música popular, onde se situaria Milton com 

suas toadas? (VINICIUS, 1973, p. 30). 

 

 

 Esses questionamentos sobre a música que Milton faz apareciam a todo momento, 

revelando um desconforto corriqueiro por parte da crítica da época, que insistia em 

reputá-lo como “o sujeito das toadas”. Contudo, Milton conseguia se fazer grande diante 

da América Latina para os brasileiros, fazendo também com que o Brasil se reconhecesse 

como latino-americano (AMARAL, 2018, p. 259). Esse era um dos lugares em que 

Milton se colocava. Se, em seus primeiros discos, o artista cantava por intuição, depois, 

“quando fui ao México, e [quando] andei de ônibus pela Venezuela, senti que Minas 

tem  a ver mesmo com latinidade, nas paisagens, tipos humanos [...]” (PACHECO, 2014, 

p. 137). 

Depois do impacto de Clube da Esquina, a terceira parada dessa viagem se dá 

na estação Milagre dos Peixes, de 1973, disco gravado nos estúdios da gravadora EMI-

ODEON, no Rio de Janeiro.  

Esse disco apresentava novidades tanto na capa (Fig. 5), em que aparecia em close 

uma mão envolvendo um bebê, quanto no encarte, em forma de pôster, que continha uma 

foto de Milton Nascimento, ainda criança, vestido de marinheiro. A embalagem interna 

do disco também era diferente, marcada por um modelo dinâmico, com folhas soltas, 

todas coloridas, dentro do encarte com as fichas técnicas. Milagre dos Peixes foi dedicado 

por Milton ao primeiro filho do artista, Pablo Nascimento de Jesus Ferreira80 (JORNAL 

DA TARDE, 1973).  

 

  

 
80 Após receber ameaças da ditadura envolvendo o sequestro de Pablo caso fosse a São Paulo, Milton 

permaneceu 20 anos em silêncio, sem manter contato com o próprio filho. (DANTAS; FERREIRA, 2006, 

Bloco 5).  
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Figura 5 – Capa do disco Milagre dos Peixes (1973).  

 

Fonte: http://www.miltonnascimento.com.br/discos.php?id=73 

 

 

Em 1973, segundo a imprensa, seriam estes os discos que se destacavam na 

indústria fonográfica: Araçá Azul, de Caetano Veloso; A música livre, de Hermeto 

Pascoal; Amazonas, de Naná Vasconcelos; e Milagre dos Peixes, de Milton Nascimento. 

A crítica musical já indicava Milagre dos Peixes como um “disco imponente, belíssimo 

e que frustra qualquer precisão sobre ‘o que seria lógico’ esperar de Milton Nascimento” 

(KUBRUSLY, 1973). Segundo a Revista Rolling Stone, Milagre dos Peixes, juntamente 

com Clube da Esquina, estão entre os 100 maiores discos da música brasileira (2007)81. 

Sem dúvida, não se tratava de um disco de toada: “O disco de Milton não cabe em rótulos, 

é apenas um dos melhores do ano”, conforme indicava a manchete do Jornal da Tarde 

(KUBRUSLY, 1973). 

 

 
A audição do LP de Milton Nascimento começa pela capa, criação de Noguchi. 

A imponência e a beleza do trabalho gráfico, que elimina a ideia pré-concebida 

do que seja uma capa, pode servir como indício e padrão. Porque a música que 

o disco irá revelar também é assim: imponente, bela, frustrando uma previsão 

sobre “o que seria lógico” esperar de Milton Nascimento. Este músico carioca, 

hoje com 30 anos, “não quer ser passado” – como observou Astor Piazzolla. 

Desde 1967, quando foi estigmatizado pelo sucesso de “Travessia”, ele inventa 

sempre, e vem destruindo imagens e rótulos. Com Milagre dos Peixes, 

contudo, lança-se a uma aventura mais ousada e fascinante, também porque 

rompe com títulos como o de “pai da toada moderna”. Alguns de seus filhos e 

herdeiros, como parte de seus fãs, talvez fiquem surpresos com a sem 

cerimônia e a aparente falta de disciplina do líder. (KUBRUSLY, 1973).  

 

 
81 Não há qualquer indicação do método ou dos parâmetros utilizados para determinar essas classificações. 

http://www.miltonnascimento.com.br/discos.php?id=73
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Milagre dos Peixes é um disco visual, que provoca a imaginação e guia com sons 

e ruídos. Esse disco foi vítima de uma patrulha ideológica a serviço da censura, dado o 

tamanho da repressão. Milagre dos Peixes reúne onze músicas, três das quais tiveram as 

letras censuradas parcial ou totalmente. A reação à censura dessas letras veio, no entanto, 

através dos arranjos, que expressavam todo o caos, o medo, o terror e o sofrimento 

impostos ao país pela ditatura militar. Assim, esse disco inaugura um protesto político 

através das vozes silenciadas pelas palavras, mas não pelos lamentos.  

Durante a década de 1970, Milton era muito questionado sobre ser um artista 

político tal como Chico Buarque, por exemplo82. Dizia o artista: “não quero ser vedete, 

só quero ser o que sou: músico. A música é a minha linguagem. Faço o possível para dizer 

as coisas e acho que todo mundo deve saber as verdades, embora eu veja que o medo é 

muito mais frequente do que a curiosidade” (KUBRUSLY, 1973).  

Os militares pareciam incapazes de entender o que é uma música, pois a julgavam 

pelo mais evidente, que era a letra, esquecendo-se de que os instrumentos também falam, 

ainda que em outro idioma – de entendimento igual ou aproximado da intenção da letra. 

Enfim, os censores, de modo geral, possuíam uma visão bem limitada do que é arte. 

Milagre dos Peixes acabou se tornando um disco instrumental, pois cinco de suas 

onze faixas já seriam instrumentais. No entanto, devido à censura, esse número subiu para 

oito. Ainda que algumas letras tenham sido censuradas, os nomes dos letristas que faziam 

parceria com Milton nessas canções permaneceram na ficha técnica.  

Esse disco também traz outra marca que inaugura uma fase dos discos da década 

de 1970 de Milton Nascimento: a presença de instrumentos considerados de orquestra 

(violino, viola, violoncelo, oboé e outros), algo diferente do que estava pré-estabelecido 

para essa instrumentação na época e que naturalmente proporcionava outras experiências 

sonoras. Esses instrumentos seriam adicionados ao contexto de harmonizações inusitadas, 

experimentalismos e psicodelias nas orquestrações desse e de outros discos posteriores 

(Milagres dos Peixes Ao Vivo, Minas, Geraes, Clube da Esquina 2). 

Embora tal recurso já tivesse sido utilizado no disco de 1972, em Milagre dos 

Peixes a voz assume mais fortemente o papel de instrumento melódico em sua essência, 

 
82 Sobre isso, Milton reforça que: “desde que eu parto da minha honestidade, de cantar as coisas que sinto, 

que eu percebo que estão acontecendo, que eu tô vendo na cara do povo na rua, o meu País e nos países 

que cercam a gente, quando eu chamo o Chico pra fazer alguma coisa comigo, não é que eu estou assumindo 

a luta dele, não: é que a luta dele é a minha, sempre foi. Então não tem diferença entre eu e o Chico, se o 

Chico é censurado, eu também sou”. (JARDIM, 1978).  



 

 

 

98 

não se atendo aos versos exigidos pelas palavras, mas oferecendo outra música, outra 

forma de ouvir e compreender a canção brasileira. Desde o álbum Milton, de 1970, a voz 

passou a ter outras funções até então pouco habituais nos discos de canções da época, 

uma vez que assumiu o posto de instrumento musical, não se restringindo à interpretação 

das letras. Com Milton, a voz participa da massa sonora que toma conta da música – como 

em “Pai Grande”, através de sons e ruídos, sem necessariamente cantar uma letra, e como 

em “Lília”, uma música instrumental cuja melodia era interpretada pela voz de Milton, 

sem letra, apenas com vocalise. 

Essa forma de utilização da voz, corriqueira em grupos de música instrumental, 

também é característica do jazz. Um bom exemplo disso é Native Dancer, de 1975, que 

o saxofonista norte-americano Wayne Shorter gravou com Milton Nascimento: desse 

privilegiado encontro, resultou um disco marcado pela utilização da voz como legítimo 

instrumento musical.  

Além disso, as vozes do disco são geracionais, ou seja, não se trata apenas dos 

músicos do Clube da Esquina cantando; entendemos que são figuras que cantam gerações 

distintas: vozes infantis e anciãs são protagonistas nessas canções83. 

Em 1974, Milagre dos Peixes ganharia uma versão acústica a ser lançada pela 

EMI-ODEON: Milagre dos Peixes Ao Vivo, gravado durante a reinauguração do Teatro 

Municipal de São Paulo. A gravadora havia decidido investir nesse show junto ao 

Som Imaginário e mais 31 pessoas na orquestra, sob a regência de Paulo Moura, com 

orquestrações de Wagner Tiso, Paulo Moura e Radamés Gnatalli (NASCIMENTO, 1976, 

p. 11). A partir desse disco – e, posteriormente, com Native Dancer (1975), Minas (1975) 

e Geraes (1976) –, Milton atingiria um patamar de “maturidade” na indústria fonográfica, 

lotando ginásios (POP, 1977).  

Segundo Márcio Borges, “foi a primeira vez que teve um show de música popular 

no Teatro Municipal de São Paulo”, e foi também através desse disco que Milton mudou 

de categoria, não mais se bastando apenas ao público estudantil (DANTAS; FERREIRA, 

2006, Bloco 4). Ele ultrapassou essa barreira, passando a conquistar outros públicos. 

A censura não se restringia à música. Milton não era chamado para programas de 

televisão e suas músicas não tocavam nas rádios, sob a alegação de que ninguém entendia 

nada de suas letras. Com isso, Milton ficou muito mal, mas foi convidado por estudantes 

a realizar shows pelo país. O retorno financeiro financiou sua sobrevivência, os músicos 

 
83 Como, por exemplo, o menino Pablo e a cantora Clementina de Jesus. 



 

 

 

99 

e “a causa”. Para ele, foi a melhor coisa que poderia acontecer, pois em todos os lugares 

em que eles tocavam, o público cantava junto (DANTAS; FERREIRA, 2006, Bloco 4). 

As 11 faixas de Milagre dos Peixes são: 

 

1 – OS ESCRAVOS DE JÓ (Milton Nascimento e Fernando Brant) 

2 – CARLOS, LÚCIA, CHICO E TIAGO (Eu sou uma preta velha aqui sentada ao sol) 

(Milton Nascimento) 

3 – MILAGRE DOS PEIXES (Milton Nascimento e Fernando Brant)  

4 – A CHAMADA (Milton Nascimento)  

5 – PABLO Nº 2 (Festa) (Milton Nascimento e Ronaldo Bastos)  

6 – TEMA DOS DEUSES (Milton Nascimento)  

7 – HOJE É DIA DE EL-REY (Milton Nascimento e Márcio Borges)  

8 – A ÚLTIMA SESSÃO DE MÚSICA (Milton Nascimento) 

9 – CADÊ (Milton Nascimento e Ruy Guerra) 

10 – SACRAMENTO (Nelson Angelo e Milton Nascimento) 

11 – PABLO (Milton Nascimento e Ronaldo Bastos) 

 

 

Até então, para Milton Nascimento, o crivo da censura era inédito (POP, 1977). 

Embora seja um disco em que o contexto político ditatorial tenha maior presença, Milagre 

dos Peixes se destaca também pela ressignificação estética da ancestralidade. 

“Os Escravos de Jó” já é uma música com história recente no que tange à letra da 

melodia, porque parte dela já havia sido registrada na música “O homem da sucursal”. 

Também decorrente dela seria “Caxangá”, gravada por Elis Regina no disco Elis, de 1977, 

e pelo próprio Milton no disco Milton Ao Vivo, de 198384. Essas três versões, todas de 

Milton Nascimento e Fernando Brant, partilham não só da mesma melodia, mas também 

dos versos “Saio do trabalh-ei / volto para cas-ei”. Ainda que a letra de cada uma delas 

desenvolva uma narrativa sobre um contexto diferente, todas elas estão voltadas para um 

canto de trabalho.  

A frase que o violão apresenta harmonicamente na introdução, logo nos primeiros 

compassos das músicas “O homem da sucursal”, “Os Escravos de Jó” e “Caxangá”, parece 

 
84 A música “Caxangá” foi registrada primeiramente na voz de Elis Regina. Milton fala que, ao compor, 

não costumava pensar em como ele próprio cantaria aquela composição, mas em como Elis iria cantá-la; 

era sempre assim, uma outra forma de encarar a composição, um outro processo de criação. (DANTAS; 

FERREIRA, 2006, Bloco 3).  
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ter a mesma abertura de acordes, porém, com construções diferenciadas, isto é, as citações 

dos arranjos também são semelhantes. Eis as três versões com as letras:

O Homem da Sucursal 

 

Saio do trabalh – ei 

volto para cas – ei 

queria ver um filme de amor 

queria ver um filme de amor 

 

E se eu morrer, véu 

e se eu viver, réu 

me lembro de um tempo melhor 

me lembro de um tempo melhor 

 

Sempre na surpresa de domingo 

se unem todos antes da tarde chegar 

e aí eu vejo um sorriso claro 

alegria de um olhar sem lei 

vozes e cidades se escutando 

e luzes e sombras não se quer 

pensar 

no final 

 

Saio do trabalh – ei 

volto para cas – ei 

queria ver um filme de amor 

queria ver um filme de amor 

me lembro de um tempo melhor 

me lembro de um tempo melhor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os Escravos de Jó 

 

Dizem que estarr bom 

Dizem que estarr bom 

Difícil ver um troço pior 

Mas dizem nós estarr na pior 

 

Se viver, eu sou réu 

Se morrer, é só véu 

Melhor é colher favos de mel 

Melhor mandar às favas você 

 

Saio do trabalho – ei 

Volto para casa – ei 

Não lembro de canseira maior 

Em tudo é o mesmo suor 

 

Ó bela Rapunzel 

Seu jovem menestrel 

Precisa de um pouco de amor 

Mas que não faça muito calor 

 

A vaca Vitória lambeu, 

lambeu, mexeu, mexeu 

E remexeu 

Quem falar primeiro,  

Quem falar primeiro 

Vai ser aquele que comeu 

Gritos de alegria, de histeria, 

E luzes e bombas 

Bomba cai do céu 

(Que fedor) 

 

Saio do trabalho – ei 

Volto para casa – ei 

Não lembro de canseira maior 

Em tudo é o mesmo suor 

 

Caxangá 

 

Sempre no coração 

haja o que houver 

a fome de um dia poder 

morder a carne dessa mulher 

 

Veja bem, meu patrão 

como pode ser bom 

você trabalharia no sol 

e eu tomando banho de mar 

 

Luto para viver 

vivo para morrer 

enquanto a minha morte não vem 

eu vivo de brigar contra o rei 

 

Em volta do fogo 

todo o mundo abrindo o jogo 

conta o que tem pra contar 

casos e desejos 

coisas dessa vida e da outra 

mas nada de assustar 

quem não é sincero 

sai da brincadeira correndo 

pois pode se queimar, 

queimar 

 

Saio do trabalh – ei 

volto pra cas – ei 

não lembro de canseira maior 

em tudo é o mesmo suor 

 

 

 

 

 

 

O canto de trabalho parte da ideia de coordenação do movimento do corpo para a 

realização de uma tarefa. Entendemos que o canto de trabalho, sob os aspectos tradicional, 

social e histórico, compreende:  

 

 
Produzir o pão, roçar o mato, puxar a rede, amassar a farinha, pilar o milho, 

quebrar o coco, lavrar a terra, consertar o açude, fazer a casa, limpar a trilha na 

mata. Atividades difíceis e árduas, em que o suor escorre, as mãos latejam e os 

corpos se curvam à labuta e à necessidade. Sob o sol, a chuva, no breu da noite 

ou no clarão do dia, por vontade, fé ou precisão, só ou acompanhado, entre 

olhares cúmplices e no ritmo de movimentos fortes e plenos. Em grupo, cantam 
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e se movimentam nas batidas que dão ritmo ao trabalho, com braços que se 

movem, corpos que se dobram e desdobram, numa só voz e pulsação. 

O compasso marcado embala a todos num só golpe, música e trabalho 

tornando mais ameno o cotidiano, fazendo o tempo fluir e a dor ganhar a 

companhia da mão que bate, do corpo que vibra e da voz que canta. É a vida 

congregando pessoas e consolidando comunidades em torno de atividades e 

encontros em que cooperação, partilha e celebração se interpenetram, unindo 

fazeres expressivos a afazeres necessários. (SONOROS, 2015, p. 11).  

 

 

Ou seja, o canto emerge no cotidiano como uma instância organizadora de todos 

os aspectos que permeiam o mundo do trabalho. Através dele, vão se estabelecendo outras 

relações entre as pessoas e as comunidades que partilham o mesmo universo simbólico 

do trabalho colaborativo. Segundo Nei Lopes:  

 

 
Ao enfrentar a dureza de suas tarefas braçais, o escravo cantava para revigorar-

se ao som da própria voz. Da época da escravidão até os primeiros anos do 

século 20, foram famosos, por exemplo, os cânticos dos carregadores de piano 

no Recife antigo e os vissungos dos trabalhadores da região de Diamantina, 

MG. Na Bahia, são famosos os cânticos entoados coletivamente por 

pescadores ao puxarem, na praia, as grandes redes utilizadas nas pescas do 

xaréu. (LOPES, 2014, p. 84).  

 

 

Diante disso, entendemos que o canto de trabalho parte de uma função específica 

dos gestos e atos práticos que estão relacionados ao mundo do trabalho (SONOROS, 

2015, p. 12). Essa simbologia do que é o canto de trabalho difere no que diz respeito às 

músicas “O homem da sucursal”, “Os Escravos de Jó” e “Caxangá”, pois cada uma delas 

faz parte de contextos distintos e sem correspondência com a prática de um canto de 

trabalho. Porém, os próprios compositores e intérpretes reivindicam essas músicas como 

cantos de trabalho (JESUS, 2017; BH NEWS TV, 2012). Isso posto, fica evidente uma 

reinvenção pela via artística do que é o canto de trabalho85. Em outras palavras, Milton 

Nascimento e Fernando Brant, na condição de compositores, e Clementina de Jesus, 

enquanto intérprete-cantora, transferem a ideia artística e musical de um canto de trabalho 

para o contexto do disco, transformando e inovando a partir de um olhar sobre as culturas 

tradicionais.  

 
85 Cabe lembrar que Milton já havia composto um outro canto de trabalho, “Canção do Sal”, gravada no 

disco Milton Nascimento, de 1967. O artista diz que: “Um dia eu peguei um livro sobre canções de trabalho 

dos negros lá no Mississipi. Quando eu acabei de ler esse livro, me deu uma vontade de fazer uma canção 

de trabalho.” Sobre “Canção do Sal”, ele relata que: “Minha madrinha, quando a gente era pequeno, levava 

a gente em Cabo Frio, aí a gente via salinas, aquele pessoal trabalhando, aí a minha canção de trabalho foi 

sobre isso” (MILTON, 2020).  
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O canto de trabalho entoado nas três versões possui tempos distintos da história. 

“O homem da sucursal” é um canto de trabalho operário, urbano, que retrata a realidade 

de trabalho de Fernando Brant na época. Brant não se adaptou ao Rio de Janeiro, onde 

trabalhava como jornalista do periódico O Cruzeiro. Isso fez com que ele retornasse a 

Belo Horizonte, passando a trabalhar na filial daquele jornal (BH NEWS TV, 2012). 

Ou seja, o “homem da sucursal” da letra era o próprio Fernando Brant. O termo “sucursal” 

se apresenta como um elemento que remete ao processo de industrialização, considerando 

as tais filiais. Já a referência ao “filme de amor” corresponde a outro tempo histórico, isto 

é, o do século XX. Essa canção fez parte da trilha sonora do filme Tostão: a fera de ouro, 

de Paulo Laender e Ricardo Gomes Leite, que retrata a carreira futebolística do craque 

mineiro Tostão, um dos destaques do Brasil na Copa do Mundo de 1970, no México.  

“Os Escravos de Jó” foi uma das canções de Milton mais dilapidadas pela censura, 

que havia decidido vetá-la, conforme se vê na imagem adiante (Fig. 6) sob as acusações 

de “contestação política”, “Sátira e protesto” e “cordão pornográfico”. Nos três primeiros 

versos, há uma associação aos lamentos contra a exploração do trabalho, bem como ao 

momento repressivo e violento por que passava o país:  

 

  



 

 

 

103 

Figura 6: Veto da censura sobre a música “Os Escravos de Jó”.  

 

Fonte: Arquivo Nacional: Coordenação de Documentos Escritos.  

[Registro BRAN, RIOTN.CPR.LMU 4128] 
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Na letra de “Os Escravos de Jó”, Fernando Brant faz menção à infância através 

do conto infantil Rapunzel e das parlendas da Vaca Vitória e da Vaca Amarela, oriundas 

do folclore brasileiro e que aparecem entrelaçadas na canção. Para a censura, entretanto, 

a palavra “vaca” seria uma referência à pornografia (Fig. 6).  

Rapunzel havia sido presa e vivia em cativeiro; logo, sem qualquer liberdade. 

Contudo, foi através do canto de Rapunzel que o príncipe a descobriu pela primeira vez 

e também através dele que ambos se encontrariam novamente, situação em que ela o faria 

enxergar novamente. Ou seja, na história de Rapunzel, o canto não morre, tampouco é 

silenciado, mas se torna o fio condutor de gritos e lamentos. Por outro lado, tanto a 

parlenda da Vaca Vitória (“Era uma vez / uma Vaca Vitória / que caiu no buraco / e 

acabou-se a história”) quanto a da Vaca Amarela (“Vaca amarela / pulou a janela / quem 

falar primeiro / come a bosta dela”) têm o silêncio como o mote central. 

Identificamos no entrecruzamento dessas histórias uma contradição entre vozes e 

silêncios, que se torna irônica diante do fato de que todos os versos foram praticamente 

censurados, à exceção da última estrofe de “Os Escravos de Jó”: “Aprovada a quadra 

(verso) em pauta, não devendo ser gravada nem cantada o restante da letra” (Fig. 7). Em 

outras palavras, a massa sonora expressa pelas vozes – coro, gritos, ruídos – seria uma 

resposta à provocação e contestação política? 
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Figura 7: Revisão sobre o veto da música “Os Escravos de Jó”.  

 

Fonte: Arquivo Nacional: Coordenação de Documentos Escritos 

[Registro BRAN,RIOTN.CPR.LMU 4161] 
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Para além do crivo da censura, os versos que restaram em “Os Escravos de Jó” 

apresentam um cenário de exploração dos trabalhadores que, contudo, remete a tempos 

diferentes dos de “O homem da sucursal”, a começar pela referência aos escravizados, 

feita já no título desse canto de trabalho, como que invocando a memória afro-brasileira.  

“Os Escravos de Jó” remetem inicialmente à cantiga e à brincadeira. Entretanto, 

jó86 é uma expressão que tem origem na palavra njó, que significa “casa” em quimbundo, 

ou seja, os escravos de jó são os escravos da casa (SIMAS, 2018). No caso de “Caxangá”, 

trata-se de um jogo de tabuleiro, com origem em “[...] kalaha, o mais antigo dos mancalas, 

originalmente um jogo de tabuleiro de semeadura e de contagem e captura, muito popular 

na África, conhecido em Angola por kiela87 (CAMPOS, 1998, apud CASTRO, 2014, 

p. 6). 

A música que abre o disco apresenta outro tipo de experimentalismo: a festa de 

congado, que traz o som da rua para a música. Segundo Ivan Vilela, essa é a música que 

determina parte da estampa do disco: todos os sons, ruídos, vozes, exclamações e quase 

gritos presentes na música reproduzem a atmosfera do que é um congado na rua88. 

Os primeiros compassos que ocupam a introdução de “Os Escravos de Jó” têm um violão 

que simula timbricamente o berimbau.  

 Por conta do volume e da dinâmica dos instrumentos, as vozes que cantam a 

melodia aparentam estar ao fundo, e as percussões, inclusive a harmonia rítmica do 

violão, se apresentam com um volume que compete com a inteligibilidade da voz.  

O violão também fica com o volume mais forte que o do coro que está localizado 

ao fundo. Logo em seguida, inicia-se a melodia vocalizada até chegar à única estrofe 

não censurada: 

 

Saio do trabalh-ei 

Volto para cas-ei 

Não lembro de canseira maior 

Em tudo é o mesmo suor 

 

 
86 Jó também é um personagem bíblico, mas não tem relação com canção nem com a expressão em questão.  
87 “Kiela é um jogo de mancala disputado por Kimbundu, um povo de tradição oral, no norte de Angola, 

perto de Grandes Lagos e Alto Zambeze. O nome deste jogo significa ‘quebra-cabeças’ ou ‘jogo de 

raciocínio’.” MANCALA. Fandom: Kiela (português). Acesso em: 9 de janeiro de 2021. Disponível em: 

https://mancala.fandom.com/wiki/Kiela_(portugu%C3%AAs)  
88 ESCUTA COMPARTILHADA, 2021.  

https://mancala.fandom.com/wiki/Kiela_(portugu%C3%AAs)
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Quando aparece, a voz de Clementina de Jesus está mais ao fundo em relação 

ao berimbau melódico e rítmico de Naná Vasconcelos, que ocupa nessa canção um espaço 

de protagonismo. Outra situação a ser destacada é o fato de a voz de Clementina não 

conferir uma inteligibilidade às palavras, em consequência da atmosfera que fora criada. 

Essa não era uma característica comum nos discos da época, nos quais era comum que a 

voz do cantor estivesse sempre nítida e à frente e não ao fundo ou no meio da massa 

sonora89. Isso se torna perceptível principalmente quando ela canta pela última vez, junto 

com o coro. Trata-se de uma escolha estética de trazer para a música os sons90 das ruas.  

A percussão – principalmente o berimbau – se consolida como protagonista tanto 

quanto a melodia graças ao instrumentista Naná Vasconcelos, que retira o berimbau de 

seu uso mais tradicional e o transforma em um instrumento solista (VASCONCELOS, 

2015). Para Naná:  

 

 
[...] o berimbau não foi feito só para a capoeira. Ele é um instrumento. Porque 

o centro da coisa toda mesmo é a capoeira, o encontro das almas, aquela coisa 

do balanço das energias. Mas eu não podia tocar isso aqui no Brasil, porque 

aqui, a gente é muito apegado às tradições. Eu tinha medo de que as pessoas 

fossem dizer que eu estava deturpando as tradições. (CANTOS DO RIO, s/d). 

 

 

Ademais, outra característica dele que se evidencia – não apenas nesta música, 

mas em todas as músicas de que participa no disco – é o uso da voz e do corpo como 

instrumentos, os quais se confundem, ora como percussão, ora como efeito, ora como 

canto. Segundo Naná, “o primeiro instrumento é a voz e o melhor instrumento é o corpo” 

(2016). Ampliar a voz para a percussão também é uma característica de Naná91, para 

quem “a música vai do silêncio ao grito” (VASCONCELOS, 2015). Milton teve um papel 

preponderante nessa ampliação, pois:  

 

 
[...] abriu um espaço muito grande para as minhas loucuras, coisas assim, 

porque me deixou fazer percussão, criar ritmos pra música, para as 

composições dele que nunca parecia com nada, era sempre um negócio dele 

[...]. A gente criou um tipo de linguagem que, às vezes, a gente ficava 

conversando e aí a turma saia de perto, assim, “ninguém entende o que 

esses caras fazem” [...]. Hoje eu tenho consciência disso, foi uma grande 

 
89 Notado por Ivan Vilela (ESCUTA COMPARTILHADA, 2021). 
90 A gravação dessa música apresenta muitos chiados, diferentemente das outras faixas do disco, de som 

mais limpo. Não havendo chiado nas outras, os chiados dessa música seriam, então, uma escolha estética? 
91 Em outra versão de “Os Escravos de Jó”, dotada de um arranjo diferente e interpretada apenas por Milton, 

Joyce e Naná, essas construções se apresentam de forma mais explícita. A música pode ser acessada aqui: 

https://www.youtube.com/watch?v=FBq8IqZZp0s (é a abertura do programa). 

https://www.youtube.com/watch?v=FBq8IqZZp0s
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oportunidade para eu, realmente, começar a pensar em percussão com um 

senso de orquestração, não só para fazer ritmo, mas para fazer sons, criar 

imagens até, de uma certa forma [...]. (CANTOS DO RIO, s/d). 

 

 

 Tão importante quanto a contribuição de Naná foi a de Clementina de Jesus92. 

Neta de escravizados,  fez da música a cronista de sua história e de seus antepassados. 

Diferente do que pensam muitas pessoas, para as quais ela seria do candomblé ou da 

umbanda, Clementina de Jesus era católica, “misseira”, segundo ela própria (JESUS, 

1973). Enquanto “puxadeira de missa”, também fazia música folclórica e samba rasgado, 

sendo esse o seu estilo musical (JESUS, 1976). Gravou “Os Escravos de Jó” aos 70 anos 

de idade, reconhecendo-a como canto de trabalho e divulgando-a até mesmo na Europa 

(JESUS, 2017). Em 1976, “Os Escravos de Jó” passaria a compor a faixa especial de 

cantos de trabalho intitulada “Cinco Cantos de Trabalho”, que Clementina de Jesus 

gravou no disco Clementina de Jesus e Convidados. 

A aproximação de Milton com Clementina traz uma daquelas coisas que não 

temos repertório para explicar. Milton conta que algo inusitado aconteceu na primeira vez 

que ele foi à casa de Clementina. Ele e outros colegas estavam lá quando, de repente, ela 

começou a conversar com a filha dela, só que ambas falavam uma língua que ninguém 

mais entendia. Segundo Milton, “eu entendi. Não sei até hoje o porquê que eu entendi, 

esqueci de perguntar pra ela. Mas foi uma coisa tão forte, assim, que não deu pra separar 

mais” (GLOBOPLAY, 2013).  

Ancestralidade – será que é disso que se trata? Não somente. Ao mesmo tempo 

que recorre à ancestralidade, Clementina de Jesus a recria, compondo uma nova estética 

musical da qual ela própria participa como autora. É como o caso do berimbau de Naná, 

em que existe uma influência mútua, no sentido de que a tradição e a modernidade 

confluem, resultando em uma estética que não tem condições de ser datada. Tanto Naná 

quanto Clementina inovam musicalmente, principalmente no que tange à estética musical 

e à performance.  

Como Clementina, quando fala que faz música folclórica93, Milton é também 

influenciado pela cultura popular. Em entrevista à revista de música Canja Quinzenal, 

em 1980, o compositor fala de suas influências musicais em torno da cultura popular:  

 

 
92 Naná e Clementina foram homenageados na música “Raça”, de Milton e Fernando Brant, do disco Milton 

(1976), lançado nos EUA.  
93 O folclore é trazido pela fala de Clementina de Jesus tal como a artista o compreendia naquela época.  
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Impressionava-me a musicalidade do povo, presente na cantoria das lavadeiras 

à beira dos córregos, entre os pescadores dos rios, junto aos boiadeiros. Essa 

musicalidade, eu pude observar no país inteiro, não só em Minas. A gente 

atravessava a fronteira de qualquer Estado e a encontra sempre variada, 

diferente. Mesmo em Minas, dá para sentir a diferença de região para região. 

O que se ouve às margens de Jequitinhonha é uma coisa, o que se ouve no sul 

de Minas é outra. 

 

 

E ainda complementa, sobre a influência negra (CANJA, 1980):  

 

 
Repórter: E a influência negra?  

Milton não sabia exatamente de onde vinha essa influência, embora tivesse 

consciência de que existia. E contou:  

Milton: Veja você. Quanto eu acabei de gravar esse meu último disco, o 

“Sentinela”, que vai ser lançado agora, trouxe aqui em casa o Wayne Shorter, 

com o seu conjunto, para ouvir a gravação. Logo que começou a tocar 

“Peixinhos do Mar”, sua mulher, a portuguesa Ana Maria, passou a 

acompanhar a música direitinho, cantando junto. Eu parei o gravador para 

saber como é que ela conhecia essa composição, inédita ainda. Ela me disse 

que essa música ela cantava em Angola, quando era criança. E o mais 

impressionante é que a segunda parte ela não soube acompanhar, exatamente 

a parte que fala nós que viemos de outras terras, outros mares… a parte mais 

mineira da música! 

 

 

 Milton não traz a África e as influências afro-brasileiras pela via do samba 

(VILELA, 2010, p. 22). É pertinente ressaltar que também acham que mineiro não faz 

samba, ou seja, há dois lados nessa história. Esse tipo de visão da época era a síntese do 

que a imprensa e os músicos julgavam ser a música pela via da negritude, ou seja, sempre 

que havia um músico negro, já se partia do pressuposto naturalizado de que ele fazia 

samba. Também era relegado a uma ideia de folclorização no que tange a outros gêneros 

musicais da cultura popular, no sentido de que são tradicionais, estáticos e primitivos. 

Uma cultura menor aos olhos da indústria fonográfica. “Os Escravos de Jó” apresenta a 

ressignificação de uma cultura popular e desmonta toda essa percepção preconceituosa 

que era comum à época. Segundo Milton, a crítica do programa “Um instante, maestro”, 

de Flávio Cavalcanti, julgou que ele não gostava de samba e, por isso, o designou com 

outro gênero musical: toada (AMARAL, 2018, p. 128). Notadamente, não se pode reduzir 

tal artista à toada, da mesma forma que não se pode reduzir a importância da toada como 

gênero. A questão central está em compreender as múltiplas identidades que permeiam a 

poética da relação na música de Milton Nascimento. Para ele, “Minas estava para a África 

assim como os peixinhos estavam para o mar” (CANJA, 1980).  
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 “Os Escravos de Jó” apresenta uma África que não era tão recorrente na época nas 

canções, um canto de trabalho que tem por base, na matriz musical, um congado binário94. 

Desse modo, “Os Escravos de Jó” exibe de diversas formas a ancestralidade da cultura 

africana e afro-brasileira. Essa memória, aqui evocada e ressignificada, perpassa vários 

outros discos e performances, como é o caso da interpretação de Milton ao recitar, no 

espetáculo de música e dança “Maria, Maria”, em 1976, um poema de Fernando Brant95. 

Esse poema de Brant reforça justamente a lembrança e a memória da terra de 

origem dos escravizados, como também a força da mulher negra. Segundo o parecer 

enviado ao Serviço de Censura e Diversões Públicas SR/RJ, em 1976, para explicar o que 

resumia o espetáculo, dizia-se que o:  

 

 
Espetáculo que através de música e dança exalta a figura da mulher negra, 

originariamente escrava, cuja a extraordinária força de vida a tornou síntese de 

um tipo de gente determinado a permanecer definitivamente como parte da 

alma de um povo, pela acentuada contribuição à sua formação. 

 

 

Milton demonstra apresentar uma ancestralidade96 por vias distintas, como é o 

caso da divulgação da negritude através desse espetáculo baseado em suas obras. Sem 

falar de forma explícita sobre negritude, ele afirma sua própria negritude através da 

música e faz dela um eco profundo e longínquo, como outra música instrumental de 

Milagre dos Peixes que possui dois nomes: “Carlos, Lucia, Chico e Thiago” e “Eu sou 

uma preta velha aqui sentada ao sol”. Da mesma forma, as manifestações políticas estão 

declaradas cada uma a seu modo.  

Censuradas como “Os Escravos de Jó”, essas outras duas músicas estabelecem 

com ela algo semelhante: temáticas que têm a ditadura como fio condutor. De resto, seus 

letristas são distintos, ainda que Milton Nascimento seja o compositor comum a todas 

elas. As três canções foram enviadas à censura na mesma data, em 2 de abril de 1973.  

 
94 Notado por Ivan Vilela (ESCUTA COMPARTILHADA, 2021). 
95 “Era Rei e sou Escravo 

Era rei e sou escravo. Era livre e sou mandado. Onde a minha terra firme, África de meus amores. Onde 

a minha casa branca, minha mulher e meus filhos. Me trouxeram para longe, amarrado na madeira, me 

bateram com chicote, me xingaram, me feriram. Era rei e sou escravo. Era livre e sou mandado. Era rei e 

sou escravo. Era livre e sou mandado. Mas por mais que me naveguem, me levando pelos mares, mas por 

mais que me maltratem, carne aberta pela faca, a memória vem e salva, a memória vem e guarda, guarda 

o cheiro da minha terra, a música do meu povo, a certeza de hoje e sempre que ninguém vai nos tirar. 

Aonde estiver o porto, por mais que eu sofra e grite, sou mandado, serei livre, sou escravo, serei rei.” 
96 É importante ressaltar que Milton não reivindica diretamente um lugar de ancestralidade, como se isso 

fosse uma obrigação no âmbito de uma visão racista, pelo fato de o artista ser negro. Ao contrário, a 

ancestralidade dele se afirma pelas suas músicas, de acordo com as obras e os documentos acessados.  
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“Hoje é dia de El-Rey”97, de Milton Nascimento e Márcio Borges, contaria com 

um dueto de Milton e Dorival Caymmi caso não fosse censurada. A canção fala de forma 

explícita em “campos de guerra”, “soldados na rua” e “armas”. Ao final, a letra sugere 

que pai e filho saiam do “cativeiro” ou do “regime” de El-Rey (que representaria os 

militares) no verso: “Ambos – largue o seu dono e procure nova alegria”, apresentando 

todo o conflito em torno daquele momento. Inspirada em “Suíte dos Pescadores”, de 

Dorival Caymmi, a canção possui quatro partes. Márcio Borges diz que ele e Milton 

sonhavam em compor algo com a mesma inspiração de Dorival: “nossa suíte falava dos 

conflitos entre duas mentalidades, duas gerações, pai e filho dialogando num clima de 

alegorias pesadas e atmosfera musical densa e expressionista” (BORGES, 2002, p. 304). 

“Hoje é dia de El-Rey” também contém dois destaques sonoros emblemáticos. 

O primeiro é a voz de Sirlan, que divide a vocalização com o Milton. Ele ocupa o lugar 

do pai, personagem que dialoga com o próprio filho, mas ambos estabelecem um diálogo 

que acaba silenciado devido à censura, de maneira que esse diálogo acaba pronunciado 

apenas por meio das palavras “filho meu” e “meu filho”. Outro aspecto diz respeito ao 

solo de saxofone de Nivaldo Ornelas. Com alto nível de psicodelia, essa execução pôde 

dar voz a todos que estavam no estúdio e que queriam gritar contra a censura e a repressão 

que sofreram na época (VISTA, 2021).  

É pertinente apontar que existe uma leitura ideológica mais clara através das 

letras (OLIVEIRA, 2012, p. 5), no entanto Milagre dos Peixes apresenta uma ideia mais 

ampliada de música de protesto, marcada tanto pela ausência de letras quanto pela 

expressão de instrumentos como o saxofone de Nivaldo Ornelas, o qual, em “Hoje é dia 

de El-Rey”, com um adensamento psicodélico, fala pelos silenciados através de seu solo, 

como observado por Márcio Borges (VISTA, 2021).  

 
97 Letra de “Hoje é dia de El-Rey”:  Filho – Não pode o noivo mais ser feliz / não pode viver em paz com 

seu amor / não pode o justo sobreviver / se hoje esqueceu o que é bem-querer / Rufai os tambores saudando 

El Rey / nosso amo, senhor e dono da lei / soai clarins, pois o dia do ódio / e o dia do não são por El-Rey 

/ Pai – Filho meu, ódio você tem, / mas El-Rey quer viver só de amor / sem clarins, sem mais tambor / vá 

dizer: nosso dia é de amor / Filho – Juntai as muitas mentiras / jogai os soldados na rua / nada sabeis 

desta terra / hoje é o dia da lua / Pai – Filho meu, cadê o teu amor? / nosso Rey está sofrendo a sua dor / 

Filho – Leva daqui tuas armas / então cantar poderia / mas nos teus campos de guerra / hoje morreu poesia 

/ Ambos – El Rey virá salvar... / Pai – Meu filho / você tem razão / mas acho que não é tudo / se o mundo 

fosse o que pensa / estava tudo no mesmo lugar / pai você não tinha agora / e hoje pior ia estar / Filho – 

Matai o amor, pouco importa / mas outro haverá de surgir / o mundo é pra frente que anda / mas tudo está 

como está / hoje então e agora / pior não podia ficar / Ambos – Largue o seu dono e procure nova alegria 

/ se hoje é triste e saudade pode matar / vem, amizade, não pode ser com maldade / se hoje é triste a 

verdade / procure nova poesia / procure nova alegria / para amanhã...  
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No sentido de que apenas a letra é considerada como o indício do manifestação, 

vale lembrar que, dentro de uma visão apequenada da chamada música de protesto, um 

solo de saxofone não seria reconhecido como uma forma de denúncia. Como observa 

Vilela (2014), existe uma lacuna na musicologia brasileira, ligada a uma perspectiva 

canônica, em que não se entra no mérito das questões musicológicas; dessa forma, vão se 

construindo os equívocos e os esquecimentos.  

“Cadê”98, de Milton Nascimento e Ruy Guerra, igualmente remete a várias 

histórias infantis, a exemplo de “Os Escravos de Jó”. No caso de “Cadê”, são referidas 

as narrativas “Bela Adormecida”, “Branca de Neve”, “Peter Pan” e “Alice no País das 

Maravilhas”. Além disso, ao final da canção, há um aceno à alegria e aos motivos para 

sorrir com os jogos através do verso: “Traz da lenda os jogos de nossa festa”.  

 

  

 
98 Letra de Cadê: Meu príncipe encantado / Meu príncipe cansado / Cadê tuas botas de sete léguas? / E a 

Tilim de Peter Pan? / E a tua esperança, Branca de Neve? / Cadê? Quem levou? / Quem levou? / Meu 

príncipe esperado / Meu príncipe suado / Que é do beijo da Bela Adormecida / E a espada de condão / E 

o país maravilhoso de Alice / Cadê ? Quem levou? / Quem levou? / Meu príncipe assustado / Meu príncipe 

queimado / Corta a noite escura desta floresta / Mata o fogo do dragão / Traz da lenda os jogos de nossa 

festa / Pr’eu poder brincar / E sorrir 
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Tabela 3 – Tabela99 do disco Milagre dos Peixes (1973) 

  
 

 

Novamente há revezamento entre os músicos (Tab. 3), como em outros discos. 

Por exemplo, Milton Nascimento assume a regência na música “Milagre dos Peixes” e 

toca um solo de piano em “Última Sessão de Música”.  

A massa sonora ao fundo dessa música tem como destaque uma atmosfera de 

jantar ou de fim de festa, em que é possível ouvir sons de talheres durante o solo do piano. 

 
99 Para acessar com melhor visualização a tabela, copie e cole no navegador este link: bit.ly/tabela_discos  
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Airton Lima Barbosa x

Aizik Geller x

Alberto Jaffé x

Alceu de Almeida Reis x

Alfredo de Souza Saraiva x

Alfredo Vidal x

Arlindo Penteado x

Braz Limonge Filho x

Cafi x

Clementina de Jesus x

Copinha x

Daudeth de Azevedo x

Fernando Brant x

George Kiszely x

Geraldo Pereira Mello x

Giancarlo Pareschi x

Heraldo Reis x
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Mozart Itaussu x
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Novamente, o som de outro ambiente é transferido para a música. À época, a imprensa 

assim a retratou:  

 

 
Não se acomodando por trás de desculpas, ele descobre uma solução para o 

problema proposto agora. E surge, por exemplo, a faixa que encerra o disco e 

quase se torna título: “A Última Sessão de Música”. Nela, um piano encadeia 

acordes convencionais, melancólicos, ignorado e oprimido pelas conversas de 

uma imaginária multidão que come. É a música-acessório, a música-mobília, 

decorativa e inútil como um gadget. E a redução da música popular à condição 

de “piano-garfo e faca” nem sempre é determinada pelo artista. Por isso, 

“A Última Sessão de Música” pode não ser apenas uma mensagem cifrada, 

mas também um mea culpa – não do pianista (no caso, e concretamente, Milton 

Nascimento) mas de todos os que esperam do artista somente um 

descompromissado e repetitivo acompanhamento para um banquete 

interminável. São benvindos neste cardápio de amenidades, ainda, o lamento 

do amor perdido, o sambinha anedota ou de exaltação, etc. (KUBRUSLY, 

1973).  

 

 

Milagre dos Peixes profere um resultado sonoro aliado a uma poética repleta de 

particularidades, geradas pela contribuição própria e original de figuras como Clementina 

de Jesus, o maestro Radamés Gnatalli, o clarinetista, regente e saxofonista Paulo Moura, 

o flautista Copinha e muitos outros músicos (Tab. 3).  

Parte dessa poética da relação, com encontros culturais e artísticos, também é 

permeada de ancestralidade na América Latina, como indica Dércio Marques:  

 

 

No campo da música “filosófica”, descobrimos os contemporâneos Atahualpa 

Yupanqui, um dos mais profundos músicos pensadores dos nossos tempos, o 

caatingueiro Elomar Figueira, das barrancas do Rio Gavião, o filósofo das 

trovas medievais; a força do Peru no canto de Nicomedes Santa Cruz, uma 

esperança latino-americana no dizer de Ernesto Cavour, folclorista, intérprete, 

compositor e charanguista; Nicolás Guillén desde Centro-América; os 

folcloristas do México em cujas pesquisas vasculham todo o continente. Para 

nós, por rara felicidade, sabemos do canto sacro-litúrgico das montanhas, das 

Alterosas, Milton Nascimento. (MARQUES, 1977, p. 22 apud BERTELLI, 

2016, p. 117). 

 

 

As próximas estações, além de trazerem a ancestralidade ressignificada das 

montanhas mineiras e andinas (como é o caso do disco Geraes), também apresentam 

outras formas de canções, como no disco Minas. 
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4.4 Estação Minas (1975) 

 

Native Dancer é um disco que marcou o ano de 1975, não apenas na carreira 

musical de Milton Nascimento, mas na história da música brasileira. O disco foi 

idealizado pelo saxofonista norte-americano Wayne Shorter: 

 

 

Por que você não fica junto com o Milton Nascimento e faz um disco?”. Eu 

me recordo destas palavras ditas por minha esposa Ana Maria. Tenho orgulho 

em contar ao mundo que ela foi a incitadora desse acontecimento único. Sem 

o seu envolvimento mental e espiritual, 'Native Dancer' nunca teria sido feito. 

Um telefonema ao Brasil foi o suficiente para começar toda série de 

acontecimentos que conduziu à criação deste disco. Somente a combinação de 

4 brasileiros e 5 americanos pode formar e moldar uma significativa forma de 

vida contida dentro da comunicação através da interpretação e da necessidade, 

uma vez que estávamos juntos em casa e no estúdio. Foi um círculo de vários 

acontecimentos rápidos na interação. Centenas de culturas construídas tinham 

sido trocadas por gestos ou olhares e se não fossem suficientes, uma 

comunicação verbal era bem-vinda por todos. Era durante esses momentos que 

minha esposa tornava-se - 'a décima jogadora'. Sua contribuição era igual em 

desejo e desempenho. Quando o álbum estava quase pronto, todos nós 

sabíamos da autenticidade e honestidade que tinha o sucesso. 

(NASCIMENTO; SHORTER; 1975) 

 

 

Esse disco apresenta outra faceta musical que Milton traz da cultura negra: o jazz. 

A realização de parceria desse disco resultou em um destaque aos solistas – Wayne 

enquanto saxofonista e Milton enquanto cantor instrumentista – em todas as faixas. É 

significativo destacar “cantor instrumentista”, pois é exatamente assim que a voz de 

Milton atua. Ele não faz apenas uma interpretação da música, e esse recado foi explícito 

nos dois discos anteriores, Milagre dos Peixes e Milagre dos Peixes ao Vivo. 

 Retomando novamente a ideia da poética da relação, essa mesma filosofia está 

evidenciada na fala de Shorter “Centenas de culturas construídas tinham sido trocadas 

por gestos ou olhares e se não fossem suficientes, uma comunicação verbal era bem-vinda 

por todos [...]” (NASCIMENTO; SHORTER; 1975). A ideia central que fica para este 

disco, não é uma análise musical, mas uma escuta atenta para o que as relações culturais 

podem proporcionar no campo da arte. 

 A experiência de Native Dancer elevou a obra de Milton Nascimento para outro 

status no campo da música no mundo. Segundo Milton, 
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Esse disco abriu uma porta para mim que, de repente, eu estava no meio do 

pop, do rock, da música em geral, e acabou a parede. Foi justamente a cabeça 

do Wayne que proporcionou isso, ele sabe o que faz. Botou minha música no 

mundo, sem paredes.  (GAVIN, 2014, p. 83) 

 

 

 Somada à essa reviravolta, a cada disco lançado, ele embarcava em novos desafios 

musicais. Milton Nascimento se destacava diante da indústria fonográfica e atraia 

holofotes mais distantes, como é o caso dessa próxima estação. 

A quarta parada dessa viagem é na Estação Minas, de 1975, gravada no Rio de 

Janeiro nos estúdios da gravadora EMI-ODEON.  

 

 

Figura 8 – Capa do disco Minas (1975) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.miltonnascimento.com.br/discos.php?id=71 

 

 

Esse é o disco em que Milton Nascimento se apresenta sem qualquer filtro de 

silhueta ou desenho. Sua cara estampada na capa (Fig. 8), demarca sua identidade de 

modo afirmativo. É a primeira vez que seu rosto é estampado com esse destaque. A foto 

de capa traz uma luminosidade que se mistura com o jogo de cores do roxo escuro com 

http://www.miltonnascimento.com.br/discos.php?id=71
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prata, e claro, destacando a negritude de Milton, com o mesmo olhar intenso. Aparenta 

seriedade, sem intenção de riso. Junto de seu rosto, acompanha o nome do disco e a 

identificação numérica da gravadora. 

O registro nominal também se encontra na contracapa. Além disso, o encarte 

interno em papel pardo com escritos em duas folhas frente e verso, apresenta, na primeira 

e na última, o mesmo desenho clássico: montanhas, sol, trilho e um trem. Que será a 

próxima capa, Geraes. Sendo na primeira página o escrito de dedicatória com a assinatura 

de Milton e na última, a ficha técnica. Em destaque com letras maiores, consta "MIlton 

NAScimento" sendo que, MI e NAS estão em prata e o restante das palavras e um tom 

escuro de roxo, cores que dialogam com a capa. 

A descoberta que dá nome ao disco, sobre a junção das iniciais do nome de Milton 

Nascimento, foi de Rubio100, “um menino que juntou duas sílabas do meu nome e 

descobriu o título” (NASCIMENTO, 1975). 

O registro da capa foi de Cafi, 

 

 

Quando eu fiz Minas, tinha sacado aquela lente close-up. Comecei a fotografar 

muito com essa lente - apareceu de estalo. E eu fiz a capa naquele papel 

laminado. Aquilo, hoje, é fácil; mas naquela época era uma confusão, porque 

a tinta não secava. Bituca disse: “Se não sair essa capa, eu saio da Odeon”. Ele 

já bancava essas coisas... E Minas foi a explosão do Milton popularmente. 

(Museu Clube da Esquina, 2011 apud DINIZ, 2017, p. 168) 

 

 

O disco foi um sucesso no mercado, rendeu 32 mil cópias vendidas só no 

lançamento. No final, tiveram um resultado de 120 mil cópias vendidas. Além do sucesso 

de vendas, Minas é um disco que mexeu emocionalmente com Milton. Segundo o artista, 

 

 

Começou com um núcleo de três canções que eu já tinha feito, na mesma 

época: Saudades dos Aviões da Panair, Fé Cega Faca Amolada e Ponta de 

Areia. E de um fato que aconteceu, que eu cheguei em casa de uns amigos em 

São Paulo e eles estavam todos cantando Panair juntos, aquele coro de amigos 

mesmo. Daí veio a idéia inicial, que foi usar muitos os amigos, o coro. O resto 

foi vindo na maior confusão. 

[...] É um disco comunitário como eu queria.  

[...] Só sabia que estava me atirando nesse disco, jogando tudo de mim. Mas 

não percebia, por exemplo, que o disco estava saindo um resumo quase das 

coisas que eu vivi, uma revisão das emoções todas que eu passei. Só fui 

 
100 Rubio é um dos adolescentes cantores do disco no coro que reproduz a melodia de Paula e Bebeto. 
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perceber isso depois, agora. Aí Minas ficou um marco pra mim. (O GLOBO, 

1975, p. 21) 

 

 

 Acompanhando essa tríade Saudades dos Aviões da Panair, Fé Cega Faca 

Amolada e Ponta de Areia, o disco Minas é composto pelas músicas:  

 

1 – MINAS (Novelli) 

2 – FÉ CEGA FACA AMOLADA (Milton Nascimento e Ronaldo Bastos) 

3 – BEIJO PARTIDO (Toninho Horta) 

4 – SAUDADE DOS AVIÕES DA PANAIR (Conversando no Bar) (Milton Nascimento 

e Fernando Brant) 

5 – GRAN CIRCO (Milton Nascimento e Márcio Borges) 

6 – PONTA DE AREIA (Milton Nascimento e Fernando Brant) 

7 – TRASTEVERE (Milton Nascimento e Ronaldo Bastos) 

8 – IDOLATRADA (Milton Nascimento e Fernando Brant) 

9 – LEILA (Venha ser feliz) (Milton Nascimento) 

10 – PAULA E BEBETO (Milton Nascimento e Caetano Veloso) 

11 – SIMPLES (Nelson Angelo) 

 

 Saudades dos aviões da Panair e Ponta de Areia foram compostas no mesmo dia. 

Milton comenta que foram horas tocando até sair essas duas canções. Ponta de Areia foi 

composta no piano de cauda. Essa música também foi tocada no aniversário de Chick 

Corea em Nova York, poucos dias antes de Milton gravar Native Dancer: 

 

 

Chegando lá, me pediram pra tocar. Eu não estava a fim, aquele povo todo... 

mas não teve jeito. Comecei a tocar “Ponta de Areia” no piano. Cada um pegou 

um instrumento e... ninguém acertou uma nota...! Nisso, abre a porta, entra 

Wayne com outra pessoa: chegou perto de mim assim, e falou: “Você é um 

sujeito mesmo; parece que é uma criança que está começando a compor, e de 

repente acaba com tudo!” Aí eu falei: “Wayne, o negócio é o seguinte: pra 

gravar esse disco, a primeira música tem que ser Ponta de Areia”. Ele, “ok, 

ok”. (AMARAL, 2018, p. 138) 
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Quando Milton grava Ponta de Areia no disco Native Dancer, inicialmente, para 

quem conhece a versão de Minas, pensa que essa música apresenta algumas variações e 

improvisos, no entanto, ele relata que 

 

 

Sobre o disco do Wayne Shorter. É que tem “Ponta de Areia”, e tem um arranjo 

no meio que vai pra outro tipo de coisa. Eu só sei que aquilo é tudo meu. Porque 

todo mundo conhece “Ponta de Areia”, vê aquilo e acha que é um arranjo; não, 

aquilo fazia parte da música. Mas foi só naquele disco. (AMARAL, 2018, p. 

169)  

 

 

 Isto é, Ponta de Areia tal qual como conhecemos hoje no âmbito de uma versão 

mais popularizada, não é a composição sobre a versão completa. Milton Nascimento 

também vai alterando as próprias composições, como também foi o caso das versões do 

O Homem da Sucursal. Ponta de Areia também evoca a memória de uma estrada de ferro 

que ligava Minas Gerais à Bahia. Trata-se do registro de desativação da Estrada de Ferro 

Bahia-Minas, ocorrida em 1966. 

Minas também é um disco de sobreposição de música, de uma sobre a outra. Paula 

e Bebeto, música de Milton Nascimento e letra de Caetano Veloso, é a 10ª faixa do disco. 

Neste disco ela também é uma música incidental, situação em que aparece com o coro 

dos meninos, Marco Valério, Alexandre (Jacarezinho), Rúbio e André Tiso, em outras 

faixas do disco, como Minas, Saudades dos Aviões da Panair e Idolatrada. Sinherê de 

Edu Lobo e Gianfrancesco Guarnieri, também é uma música incidental em Leila de 

Milton Nascimento. 

A composição de Toninho Horta, Beijo Partido, chama atenção pela harmonia 

nada tradicional, situação em que a melodia também se destaca dentro dessa harmonia. 

Além dessa música, Gran Circo apresenta uma paisagem sonora circense 

provocada também pela letra da canção. Márcio Borges, que é autor dessa letra, conta 

que, “Bituca assumiu plenamente minha alegoria. Pensou em se vestir de palhaço, bolou 

por conta própria uma coisa bonita e plástica, cena de grande emotividade. Seria uma 

espécie de Carlitos negro, se retirando de cena ao som de clarins. Bela ideia irrealizada” 

(2002, p. 318). 
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Gran Circo apresenta uma malha sonora de timbres que apresentam diferentes 

texturas101. Por exemplo, a introdução com o rufo da caixa e a entrada triunfal dos sopros 

de metais com surdina junto das flautas dá início ao espetáculo narrado pela letra. Após 

a introdução, com a entrada de Fafá de Belém no vocalize em compasso quaternário, 

Milton, já em compasso ternário, há hemíolas acontecendo na música, cria-se o contexto 

circense. Ou seja, novamente a polimetria e polirritmia se dão pela sobreposição das 

vozes dos instrumentos presentes. A psicodelia também se destaca na música quando 

Milton está fazendo um vocalize com boca chiusa, que é um vocalize com a boca fechada. 

E ao longo da música, o contrabaixo vai ganhando volume e destaque, bem como a 

bateria. Novamente a instrumentação além da voz é realçada. E a todo o momento, o 

piano segue ao fundo ora atravessando a melodia, ora fazendo o acompanhamento, ora 

terminando a música com um solo sem o acompanhamento de nenhum instrumento, um 

solo inesperado que já havia começado mesmo antes de estar sozinho. 

Wagner Tiso desenvolveu um papel muito importante neste disco. Além dele ter 

se dedicado muito, foi o responsável por pelo menos 80% das orquestrações (AMARAL, 

2018, p. 263). A orquestra também vinha desenvolvendo um papel particular na obra, se 

destacando na conjunção musical de inovação e experimentalismos, como é o caso de 

Idolatrada. Refere-se à uma matriz musical do rock com apenas um 1’54”, e logo após 

isso, o restante da música traz a orquestra permeada pela música incidental do coro dos 

meninos, traz distorções e efeitos na guitarra. Tudo acontecendo enquanto a orquestra 

compõe essa massa sonora experimental. Ou seja, como foi em Gran Circo, a utilização 

da orquestra através de Wagner Tiso não ocupa um lugar tradicional de timbres e arranjos 

com uma instrumentação comum à um disco de canção, como o disco Falso Brilhante, de 

Elis Regina, também de 1975. Em Minas, a orquestra faz parte do experimentalismo, do 

rock, da psicodelia, de timbres não tão usuais na época. Ela foge completamente dos 

moldes tradicionais. 

Minas foi uma resposta à censura (BORGES, 2002, p. 317), bem como um disco 

que apresenta um processo criativo instantâneo. Decorrente disso, mais uma vez, Milton 

Nascimento destacava a coletividade como característica de sua obra (Tab. 4), 

 

 

 
101 Textura é uma sobreposição de ritmos e timbres distintos. Notada por Ivan Vilela todos os elementos 

dessa malha sonora (ESCUTA COMPARTILHADA, 2021). 
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atualmente a linha bonita d milton nascimento é uma das grandes forças da 

música brasileira. gil tinha razão: ele influencia uma boa parte dos novos 

criadores brasileiros. e é influenciado por eles, isso também é importante 

realçar: todo esse grupo enorme de músicos, notáveis talentos cada um per si, 

denota seguir um caminho paralelo na pesquisa d novos sons, novas harmonias 

para melodias cada vez mais estendidas como lençois, & cada um deles botou 

o seu toque particular na música d milton nascimento - i citar o exemplo 

realçado por raoul dengdett no rock&folk do contrabaixo de novelli em beijo 

partido, d toninho horta, é só dar um exemplo. "viver com os meus amigos é 

fundamental para mim (...) e meus amigos me motivam a criar, a trabalhar, a 

existir". (milton nascimento em 1975) 

se músicos que trabalham com milton, como luís alves, novelli, robertinho y 

nivaldo ornellas, trabalham também com egberto já são por si só suficientes 

para se ver q essas semelhanças d caráter instrumental se verificam na base, q 

a pesquisa é um pouco outra, como é outra a pesquisa d beto guedes, novelli, 

toninho horta i danilo caymmi juntos ou separados - tudo se identificando por 

tudo ser a mesma música dos deuses (sic). (ANHANGUERA, 1978, p. 129) 

 

 

Quando Milton se refere ao Minas enquanto um resumo, são várias as 

particularidades que ele se refere. Conforme já apontadas as particularidades que 

permeiam esse disco, como a psicodelia, a polimetria como é o caso em Fé cega, faca 

amolada com compassos em dois e em sete (no refrão instrumental) que remete à uma 

matriz musical do rock, experimentalismo em Gran Circo e Trastevere, o falsete em Ponta 

de Areia enquanto um recurso tímbrico utilizado por Milton Nascimento. Essas 

características também chamaram a atenção na Europa, Minas foi retratado por Raoul 

Dengdett da seguinte forma: 

 

 

[..] De um ponto de vista mais puro, Nascimento só consegue encontrar um 

concorrente entre os vocalistas indianos mais perfeitos. Do ponto de vista 

composicional, suas melodias têm um personagem que é ao mesmo tempo 

perfeitamente simples (ouça a música Minas, uma espécie de roda infantil) e 

transcendente graças ao tratamento que o cantor lhes dá (Paula e Bebeto pega 

a melodia de Minas transfigurando-a, por exemplo). Do ponto de vista do 

ritmo, deve-se lembrar que Nascimento trabalhou com dois dos percussionistas 

mais ilustres do Brasil: Airto Moreira e Nana Vasconcelos. Isso basta dizer a 

riqueza que se pode esperar nesse aspecto também (mudanças de ritmo da 

Saudade dos Aviões, borrão rítmico de Trastevere. Minas também está repleta 

de descobertas na orquestração, o único plano sobre o qual Gismonti poderia 

ser validamente comparado a Nascimento. Deve-se dizer que para essas 

orquestrações, como às vezes para composições, Nascimento recebe ajuda de 

seus companheiros inseparáveis Wagner Tiso, Nelson Angelo e o admirável 

Novelli (a parte de baixo de Beijo Partido vale a compra do disco por conta 

própria). Não há necessidade de dizer que os textos - para aqueles que têm a 

chance de entender a linguagem mais bela do mundo, sorte que eu os invejo - 

têm a reputação de serem picos da poesia contemporânea. [...] (sic) 

(ANHANGUERA, 1978, p. 124, tradução nossa) 
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Para Milton Nascimento, o resultado desse disco é resultado do material que ele 

trabalha, que para ele é óbvio: "a própria vida, os caminhos, as bagagens de experiências 

- diz ele" (ANHANGUERA, 1978, p. 215). 

Minas também apresenta uma transformação do tratamento da canção sobre o 

melopoema102. E a música escolhida para apresentar essa transformação é Trastevere103 

de Milton Nascimento e Ronaldo Bastos, pelo motivo de que 

 

 

O conceito de melodia, harmonia e ritmo teve seu rompimento total na canção 

“Trastevere”, de Milton e Ronaldo Bastos. Ali percebemos que longe de um 

ritmo acompanhante somado à harmonia, a canção é regida por ruídos 

percussivos soltos ou encadeados, vocais, pequenas frases executadas por 

cordas friccionadas, guitarras distorcidas e piano. A nuvem sonora criada se 

aproxima mais do impressionismo na medida em que cria uma ambiência que 

agasalha a canção. O psicodelismo presente no rock ocupa seu lugar na música 

do Clube da Esquina. (VILELA, 2010, p. 24) 

 

 

 Trastevere contou com Milton Nascimento ao piano, Novelli no baixo acústico, 

Beto Guedes e Toninho Horta na bateria, percussão e nas guitarras, no coro: MPB4, 

Golden Boys, Nana Caymmi, Joyce, Lizzie e Olívia. A orquestração e regência ficou por 

conta de Wagner Tiso. A priori, a ficha técnica não apresenta novidade que se justificasse 

tamanho experimentalismo. Porém, é justamente na instrumentação e orquestração que a 

música apresenta uma transformação na canção conforme apontado por Ivan Vilela. Essa 

música agrega novas formas de se fazer canção. 

A música é alimentada por happenings. Happenings traduzido do inglês para o 

português significa acontecimentos. Na música, acontecimentos são surpresas, 

acontecimentos que ocorrem de forma espontânea, como por exemplo através de um 

show104, ou então, através de uma instrumentação utilizada de modo não tão 

 
102 termo cunhado por Ivan Vilela (2010) para se referir à letra e a melodia desprovidos de quaisquer 

acompanhamentos. 
103 A título de curiosidade, essa música também foi referenciada, citada na música Sue (or in a season of 

crime) de David Bowie, segundo Ronaldo Bastos, no qual diz haver uma semelhança estética: 

https://oglobo.globo.com/cultura/musica/novo-single-de-david-bowie-tem-semelhancas-com-classico-de-

milton-nascimento-14257202 
104 A canção “Filhos de Gandhy”, de Gilberto Gil, no show realizado pelo artista em 26 de maio de 1973, 

na Escola Politécnica da USP, também é um exemplo (Gilberto Gil - Filhos de Gandhi - Disponível em 

https://www.youtube.com/watch?v=ut5quRAhkqg) 

https://oglobo.globo.com/cultura/musica/novo-single-de-david-bowie-tem-semelhancas-com-classico-de-milton-nascimento-14257202
https://oglobo.globo.com/cultura/musica/novo-single-de-david-bowie-tem-semelhancas-com-classico-de-milton-nascimento-14257202
https://www.youtube.com/watch?v=ut5quRAhkqg
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convencional. Para Milton, esse disco foi o verdadeiro Clube da Esquina, situação em que 

todos participaram do processo de criação (SOUZA, 1975, p. 110). 

 Não nos é possível definir a matriz musical de Trastevere, ou seja, não tem um 

gênero definido nem de aproximação. É uma música que apresenta sons soltos, ora 

parecendo estarem isolados, ora aparentando estarem dialogando com todo o clima 

construído, como fica mais evidente nas cordas. Não se trata de uma música exata, mas 

também, diferente do que parece, ela possui uma forma musical, pois se apresenta duas 

vezes. 

É uma música que apresenta performances com atitudes comuns de 

acontecimentos, com surpresas nas pausas, com cortes derradeiros, ela cria um ambiente 

de vários clímax. Também se faz protagonista das sonoridades, os ruídos, gerando 

estranhezas ou incômodos aos ouvidos de quem escuta, porém, demarcando que ruído 

também é música. 

A música começa com um diálogo entre o piano e a guitarra. Quando o coro 

masculino entra com as cordas, guitarras e bateria, se cria um clima denso para a voz de 

Milton protagonizar com a história. Esse clima dramático está evidenciado na sonoridade 

psicodélica das distorções de uma guitarra tal qual são utilizadas no rock, ou seja, com 

distorções dos sons produzidos por pedais e equipamento modulares de efeitos sonoros, 

enquanto a outra improvisa junto com o piano, estabelecendo um diálogo entre eles, com 

a pergunta do piano e a resposta da guitarra. E ligada às distorções da guitarra, o coro 

feminino dá continuidade cantando em uníssono para encerrar a primeira parte que Milton 

entoa. 

O piano guia a harmonia de outro modo, que é diferente do que se entende por 

acompanhamento, pois em alguns momentos ele percorre os caminhos da melodia, em 

outros, da harmonia. O baixo de Novelli inicia um diálogo com o piano de Milton dentro 

dos mesmos acordes. As guitarras também se apresentam de modo distintos, uma com 

distorções e efeitos, enquanto a outra logo quando Milton entra cantando, executa uma 

linha melódica, construindo uma malha sonora. A bateria, o piano e as guitarras estão 

tocando em camadas diferenciadas. A percussão faz parte do diálogo ao longo da música 

também. 
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Tabela 4 - Tabela105 do disco Minas (1975) 

 

 
105 Para acessar com melhor visualização a tabela, copie e cole no navegador este link: bit.ly/tabela_discos 
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Adolpho Pissanrenko x

Alexandre (Jacarezinho) x

André Tiso x

Antonio Cândido Sobrinho x

Ari Paulo da Silva x

Arlindo Penteado x

Atelisa Salles x

Bebeto x

Bedrich Preuss x

Beto Guedes x x x x x x x x

Caetano Veloso x

Chico Batera x x

Danilo Caymmi x

Edison Machado x

Edmundo Blois x

Edmundo Oliani x

Edu Lobo x

Ernani Bordinhão x

Eugen Ranewsky x

Fafá de Belém x

Fernando Brant x

Fernando Leporace x

Francisco Sandro x

Gegê x x

Geza Kiszely x

Geraldo Pereira Mello x

Gerson Flinkas x

Giancarlo Pareschi x

Gianfrancesco Guarnieri x

Gianni Fumagalli x

Giorgio Bariola x

Golden Boys x

Hindemburgo Pereira x

Isaurinha x

Jandovy de Almeida x

João Daltro de Almeida x

Joyce x

Jorge Faini x

Keller x

Lizzie x

Márcio Borges x

Márcio Malard x

Marco Valério x

Maria Lea Lugão x

Mauro Senise x

Milton Nascimento x x x x x x

 MPB4 x

Murillo Loures x

Nana Caymmi x

Nathercia Teixeira x

Nelson Ângelo x x x x x

Nelson de Macedo x

Nivaldo Ornelas x x x x x

Notlim Otnemicsan x

Novelli x x x x x x x x

Olívia x

Paulinho Braga x x x x x

Paulo Guimarães x

Paulo Jobim x

Pesach Nisembaun x

Peter Dauelsberg x

Raul Mascarenhas x

Renato Sbragia x

Ricardo Benício de Abreu x

Robert Eduardi Arnaud x

Ronaldo Bastos x

Rúbio x

Rudolf Janecka x

Salvador Piersanti x

Santino Parpinelli x

Sônia x

Tavinho Moura x

Tenório Junior x x

Toninho Horta x x x x x x x x x x x

Wagner Tiso x x x x x

Watson Clis x

Wilson Assis Teodoro x

Zdenek Svab x

Zênio Alencar x

Zygmund Kubala x
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 A performance de todos os músicos é também destacada. A bateria é tocada pelo 

guitarrista, Toninho Horta, o piano é tocado por Milton, Beto Guedes e Toninho Horta 

que são guitarristas e tocam percussão, ou seja, a troca dos instrumentos (Tab. 4) aliada 

à sobreposição de vozes, provocam e expressam outras performances musicais106. Os 

timbres são diferentes quando executados por instrumentistas que não estão tocando os 

seus instrumentos habituais. E neste caso, os timbres também são evidenciados por outras 

características, pois se trata de instrumentos elétricos em sua maioria. 

A letra cantada por Milton Nascimento conta uma história estática, pois não 

parecem sair do lugar quando conta a história. A letra narra nitidamente um diálogo 

sugerindo um drama teatral que se passa num único local. E esse efeito também é 

transferido para a melodia, pois a melodia se apresenta de modo mais estático diante dos 

outros elementos da música que não são nada estáticos, como as guitarras, o piano, a 

bateria e percussão. A estética provoca uma paisagem sonora que apresenta um processo 

musical, não necessariamente levando o ouvinte à um resultado. 

Trastevere é uma região de Roma, como se fosse um bairro, que é denominada 

Rione XIII. De acordo com um texto de Chico Buarque de Holanda, em 1969, Trastevere 

era um local comum para encontro de brasileiros em Roma, dando a entender 

principalmente, aos brasileiros que estavam em exílio (O PASQUIM, p. 3). Embora não 

encontramos qualquer registro fazendo referência ao exílio pelo próprio compositor, 

Trastevere também se apresenta como uma música de exílio (“a aventura começa no 

coração dos navios”). Ronaldo Bastos também já escreveu Nada será como antes107 como 

música de exílio108 (RÁDIO BATUTA, 2013). 

A letra de Trastevere narra uma história: 

  

 
106 ESCUTA COMPARTILHADA, 2021 
107 Eu já estou com o pé nessa estrada / Qualquer dia a gente se vê / Sei que nada será como antes, amanhã 

/ Que notícias me dão dos amigos? / Que notícias me dão de você? / Alvoroço em meu coração / Amanhã 

ou depois de amanhã / Resistindo na boca da noite / Um gosto de sol / Num domingo qualquer, qualquer 

hora / Ventania em qualquer direção / Sei que nada será como antes, amanhã / Que notícias me dão dos 

amigos? / Que notícias me dão de você? / Sei que nada será como está / Amanhã ou depois de amanhã / 

Resistindo na boca da noite / Um gosto de sol 
108 Ronaldo Bastos esteve autoexilado em Londres no período da ditadura brasileira. 
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A cidade é moderna 

dizia o cego a seu filho 

os olhos cheios de terra 

o bonde fora dos trilhos 

a aventura começa 

no coração dos navios 

pensava o filho calado 

pensava o filho ouvindo 

que a cidade é moderna 

pensava o filho sorrindo 

e era surdo era mudo 

mas que falava e ouvia 

 

A cidade é moderna 

dizia o cego a seu filho 

 

 

Ronaldo Bastos não costumava escrever a letra antes da música. No entanto, 

Trastevere como em Um gosto de Sol, foram escritas sem os elementos sonoros, ou seja, 

a música foi inspirada na letra para ser construída, para ser composta musicalmente 

(RÁDIO BATUTA, 2013). A modernidade retratada na música, enquanto letra, também 

é transferida para a música enquanto estrutura rítmica, melódica e harmônica. E 

lembrando que a cidade Trastevere era também uma erupção de acontecimentos e 

aglutinação de artistas distintos, segundo o texto já citado de Chico Buarque de Holanda. 

Minas é um disco que também demonstra a ausência de classificação da obra de 

Milton Nascimento. A todo o momento ele era questionado sobre qual era a música que 

fazia. Para ele, “nunca soube. E ficava aquele negócio, eu já estava cansado de falar: ‘eu 

não sei’. Não era jazz, mas pode ter jazz, não era rock, mas pode ter rock. Era tudo [...]” 

(GAVIN, 2014, p. 82). A imprensa na época tentava de algum modo fazer as associações 

musicais, como é o caso dessa comparação do Clube da Esquina com o Minas: 

 

 

Cercado de intensa participação do grupo, com destaque para Lô Borges, os 

dois discos, fora a saudável atmosfera de álbum de família, forneciam um 

painel sortidos de influências, acrescentando às do Beatles, um ar espanholado, 

segundo Milton inspirado na latinidade das cidades mineiras. Ainda que 

desfigurado por cortes nas letras, o disco seguinte, “Milagre dos Peixes”, 

conservaria o elenco de ambientes afro/rock/latino/mineiros.” (SOUZA, 1975, 

p. 108) 

 

 

As dúvidas e as tentativas de rotular a obra de Milton Nascimento seguem nas 

próximas paradas. Daremos início ao trajeto do disco, que de acordo com Ronaldo Bastos, 

é irmão gêmeo de Minas, o Geraes (RÁDIO BATUTA, 2013). 

  



 

 

 

127 

4.5 Estação Geraes (1976) 

 

 O irmão gêmeo de Minas é a quinta parada dessa viagem: a Estação Geraes de 

1976, gravada no Rio de Janeiro nos estúdios da gravadora EMI-ODEON. A capa (Fig. 

9) de Geraes apresenta o mesmo desenho que se encontra no encarte de Minas: um sol, 

uma montanha e um trem. O desenho da capa é de autoria de Milton Nascimento, situação 

em que ganha cor e identidade gráfica nas mãos de Cafi, Noguchi e Ronaldo Bastos. 

 

 

Figura 9 – Capa do disco Geraes (1976) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.miltonnascimento.com.br/discos.php?id=66 

 

 

 Na consulta de muitos trabalhos sobre a música de Milton Nascimento109, a 

narrativa consonante entre todas as pesquisas era que o disco Geraes que mais 

representava a música latino-americana. Isso se dava por diferentes aspectos que 

variavam desde a participação de Mercedes Sosa, Grupo Água, as gravações de Volver a 

 
109 Como por exemplo: A dissertação de Letícia Alves da Cunha chamada “Do Nacional ao Popular Latino-

Americano: Milton Nascimento e o discurso latino-americanista na música popular brasileira” | O livro de 

Sheyla Castro Diniz chamado “... de tudo que a gente sonhou: amigos e canções do Clube da Esquina” | a 

monografia de Lorrayne Tomé da Silva chamada “Sonoridades latino-americanas na música popular do 

Brasil: latinidades do Clube da Esquina nos anos 1970”. 

http://www.miltonnascimento.com.br/discos.php?id=66
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los 17 de Violeta Parra e Caldera de Nelson Araya, as sonoridades do charango e da 

zamponha nos arranjos de Promessas do Sol e Caldera, por exemplo. O incômodo sobre 

a reprodução dessa afirmação de que este disco é o ápice da latinidade, está justamente 

sobre o que se entende enquanto latinidade. Para Milton,  

 

 
[...] quando gravamos minas eu já estava com vontade d fazer o geraes, mas 

há um ano ainda era muito cedo. o caminho começou a ficar bem definido no 

album clube da esquina: um trabalho realmente aberto onde muita gente 

participa. só agora consegui colocar um clima latino q havia começado a 

aparecer no meu trabalho desde san vicente, pablo e dos cruces q já tem mais 

de cinco anos - bem antes da chamada americanidad estar na moda. mas as 

coisas começaram a se concretizar quando fernando brant fez a letra d 

promessa do sol, falando dos indios (...) mas quase ao mesmo tempo fui à PUC 

assistir a um show do macalé e moreira da silva, e para abrí-lo apresentaram 

os meninos do grupo água, q me emocionaram demais. eles são amadores, 

tocam para conseguir dinheiro e continuar viajando. e só andam por vilarejos, 

pelos pueblos todos dessa américa. a maior cidade que conhecem é o rio. aí 

vou assistir a mercedes sosa, essa índia incrível: fiquei fascinado, na mesma 

época eu soube que várias músicas minhas estavam sendo gravadas na 

venezuela e no uruguai. tudo ia convergindo para o que a gente queria fazer. 

depois, um contracanto acabava virando música e toda a vez que era cantada 

mais parecida com clementina ficava, um dia, para completar, encontro o chico 

passando para o francis hime a música que será. taí o geraes - milton. (sic) 

(ANHANGUERA, 1978, p. 215) 

 

 

Devemos observar as poéticas das relações em torno de sua obra afim de 

ampliarmos o olhar sobre o que se entende por América Latina. Fazer um trabalho 

característico de latinidade não pode ser reduzido à participação de artistas de outros 

países latino-americanos ou então, à gravação de uma música chilena, cantar uma música 

em espanhol, a citação da palavra “latino-americano” etc. A presença do outro ou das 

coisas não pode ser a régua para definir o que é latino-americano, afinal, o Brasil faz parte 

da América Latina, do contrário, como ficaria a situação da música Os escravos de Jó? 

Seria ela latino-americana ou não? E das músicas Trastevere, Maria três filhos e tantas 

outras? 

Consideramos o imaginário que foi criado em torno da música latino-americana 

ao longo dos anos, pois como disse Milton, a latinidade nestes termos, já esteve na moda. 

Observando o tempo histórico e o imaginário construído, até mesmo o próprio compositor 

reconhece essas características como música latino-americana. A proposta é justamente 

desconstruir algumas ideias estáticas sobre esses termos na música de Milton. 
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Atualmente, é necessária a ampliação da ideia da influência da América Latina 

sobre as coisas, em razão disso a poética da relação apresenta algumas reflexões sobre o 

pensamento da errância: 

 

 
O errante recusa o estatuto universal, generalizante, que reduzia o mundo a 

uma evidência transparente, atribuindo-lhe um sentido e uma finalidade 

pressupostos. Mergulha nas opacidades da parte do mundo a que acede. A 

generalização é totalitária: elege, do mundo, um painel de ideias ou de factos 

que destaca e que tenta impor, fazendo viajar os modelos. O pensamento da 

errância concebe a totalidade, mas renuncia de bom grado à pretensão de a 

comandar ou de a possuir. (GLISSANT, 2011, p. 11) 

 

 

 Levamos em conta também todos os aspectos que foram construídos ao longo do 

tempo para identificar o que está caracterizado como latino-americano em Milton 

Nascimento. Ao mesmo tempo que, na ampliação sobre o entendimento de América 

Latina, também devemos compreender o congado d’Os escravos de Jó e Maria três filhos, 

a psicodelia e experimentalismo de Trastevere como parte dessa latinidade. Do contrário, 

somente identificaríamos o que é latino-americano por uma ideia desatualizada da arte, 

pautada somente em um movimento cultural, que ao final, é também, mas não somente. 

 Dentro dessa leitura do que compõe a América Latina, o disco Geraes traz 

representações das culturas populares, bem como outras características em seu repertório 

que apresenta a poética da relação. O repertório está formado pelas músicas: 

 

1 – FAZENDA (Nelson Angelo) 

2 – CALIX BENTO (Tavinho Moura)  

3 – VOLVER A LOS 17 (Violeta Parra) 

4 – MENINO (Milton Nascimento e Ronaldo Bastos) 

5 – O QUE SERÁ (À flor da pele) (Chico Buarque de Hollanda) 

6 – CARRO DE BOI (Maurício Tapajós e Cacaso) 

7 – CALDERA (Nelson Araya) 

8 – PROMESSAS DO SOL (Milton Nascimento e Fernando Brant) 

9 – VIVER DE AMOR (Toninho Horta e Ronaldo Bastos) 

10 – LUA GIROU (Arranjo e adaptação: Milton Nascimento sobre tema folclórico) 

11 – CIRCO MARIMBONDO (Milton Nascimento e Ronaldo Bastos) 

12 – MINAS GERAES (Novelli e Ronaldo Bastos) 
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A poética da relação neste disco parte de uma conjunção de culturas populares de 

dentro para fora, no sentido em que parte da conexão de Minas Gerais para a América 

Latina. Segundo Milton Nascimento, 

 

 
A gente pensa primeiro que é por causa da língua, não é? Porque nós falamos 

português e tal. Mas não é não, isso é uma desculpa, é uma coisa muito maior. 

Mas também é inevitável que os povos se encontrem, que se conheçam. Esse 

disco… é como lá em Minas estão derrubando as montanhas, não é? Esse disco 

é isso num outro sentido. Abrir os horizontes, ignorar as fronteiras, que são 

umas besteirinhas, um rio, às vezes um traço… é uma continuação de 'Minas', 

também, mas num sentido muito, mas muito maior. (BAHIANA, 1976, p. 37) 

 

 

 O depoimento de Milton dialoga diretamente com o recado dado através da 

música Notícias do Brasil (Os pássaros trazem)110, uma parceria dele com o Fernando 

Brant, que sugere que não se estabeleçam fronteiras entre as culturas e os povos. 

Essa conexão cultural através do encontro dos povos traz para Milton os 

elementos musicais que são agregados à sua obra. Ele comenta que isso se deve 

 

 
Talvez por causa do ambiente fechado de Minas que é muito espanhol…  

“… sim, as mulheres de véu, carpideiras em volta do túmulo…” 

“… com todas aquelas cidades coloniais…” 

“… e as ladainhas escalando as ladeiras…” 

“… tudo isso vai entrando pela pele da gente!” 

[...] em Minas, a maioria dos compositores faz música na base do três por 

quatro. Por isso, a valsa representa para nós o que o samba representa para o 

carioca.” A nossa pacata, curiosa e indecifrável vidinha mineira revelava-se, 

portanto, ao compasso de um baile antigo, exatamente como eu sempre delirei, 

ao ritmo do realejo, sob a folia dos reis.” (CANJA, 1980) 

 

 

 
110 A música apresenta justamente uma crítica através da letra, exigindo que olhemos e consideremos o país 

por inteiro. Como por exemplo, neste trecho: A novidade é que o Brasil não é só litoral / é muito mais, é 

muito mais que qualquer zona sul / tem gente boa espalhada por esse Brasil / que vai fazer desse lugar um 

bom país / Uma notícia tá chegando lá do interior / não deu no rádio, no jornal ou na televisão / ficar de 

frente para o mar, de costas pro Brasil / não vai fazer desse lugar um bom país 
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Tabela 5 - Tabela111 do disco Geraes (1976) 
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Aizik Geller x

Alceu de Almeida Reis x

Alfredo Vidal x

Andrea x

Arlindo Penteado x

Bebel x

Beto Guedes x

Braz Limonge Filho x

Cacaso x

Cafi x

Celso x

Chico Batera x x

Chico Buarque de Hollanda x x x

Clementina de Jesus x

Danilo Caymmi x

Djair x

Dominguinhos x

Doutor x

Edison Luiz x

Edison Machado x

Elaine x

Elizeu x

Fernando Brant x x

Fernando Leporace x

Francis Hime x x x x

Fritz x

Gegê x

Gentil x

Georgiana de Moraes x x

Giancarlo Pareschi x

Giorgio Bariola x

Guettá x

Hildebrando x

Iura x

Ivanzinho x

João Daltro de Almeida x

João Donato x x

Jorge Faini x

José Alves x

José de Lana x

José Pinto (Formiga) x

Lima x

Lizzie x

Luiz Alves x x

Luiz Gonsalez Carpena (Lucho) x

Luiz Misah x

Marçal x

Márcio Malard x

Maurício Tapajós x

Mauro Senise x

Mercedes Sosa x

Miguel x

Milton Nascimento x x x x x x x

Miúcha x

Murillo Loures x

Nano Stuven x x x

Nathercia Teixeira x

Nelson Ângelo x x x x x x x x x

Nelson Araya x x x x

Nelson de Macedo x

Noel Devos x

Noguchi x

Notlim Otnemicsan x x

Novelli x x x x x x x

Oscar Perez x x x x x

Paschoal x

Paulo x

Paulo Guimarães x

Paulo Jobim x

Perrotta x

Peter Dauelsberg x

Pii x

Polo Cabrera x x x x

Raul Mascarenhas x

Ricardo Wagner x

Robertinho Silva x x x

Ronaldo Bastos x x

Salvador Piersanti x

Tavinho Moura x x x

Tigre x

Toninho Horta x x x x x x x

Totô x

Violeta Parra x

Vitória x

Walter Hack x

Watson Clis x

Wilson Assis Teodoro x
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 Resultado dessa transferência cultural da ruralidade mineira para a sua obra, Cálix 

Bento é uma música de Folia de Reis do norte de Minas Gerais, recriada por Tavinho 

Moura, que nesta ocasião da gravação para o disco Geraes, contou com a participação de 

Dominguinhos112. Em entrevista à Diniz, Tavinho Moura fala sobre a concepção da 

música da cultura popular: 

 

 
É conhecimento. Não adianta você ir ali e escutar um tema folclórico, um canto 

popular, e achar que você chega aqui e traduz ele de uma forma legal [...]. Você 

não pertence àquilo, você tem outra formação, outra classe social. Sua maneira 

de tocar é diferente. Então, o que ocorre acaba sendo resultado de todo o seu 

conhecimento adquirido, que vai muito mais além dos temas folclóricos. No 

meu caso, passa até pela Bossa Nova e, claro, pela percepção do que os outros 

músicos do Clube da Esquina estavam fazendo [...]. (2017, p. 186) 

 

 

 Corroborando com Tavinho Moura, o conhecimento adquirido sobre a cultura 

popular passa por um processo de relações, seja com outros músicos ou por 

conhecimentos acumulados, como outros gêneros musicais, que transformam o resultado 

da música que originalmente possuía outra identidade. Neste caso, a versão de Cálix 

Bento que Tavinho Moura parte para recriar, pode ser conhecida através do Zé Côco do 

Riachão113 por ser um tema de folia de reis da região de Montes Claros/MG. Tavinho 

também fez essa recriação em outra música da cultura popular, a partir da música Meu 

facão guarani ele recria O trem tá feio. 

Fruto da cultura pela via da ruralidade, outra característica presente no disco é a 

música Carro de Boi de Maurício Tapajós e Cacaso. A viola de Nelson Ângelo traz o 

universo rural ao mesmo tempo em que a orquestra, principalmente as cordas, traz na 

orquestração elementos sonoros que remetem ao som de um carro de boi. Novamente, a 

orquestra sai de um uso habitual sobre sua instrumentação e é colocada de modo a 

evidenciar outros timbres, que neste caso, é da zona rural. 

Já em A lua girou, sendo esta também do repertório da cultura popular, ganhou 

uma versão de arranjo e adaptação de Milton Nascimento. Essa música é um tema 

folclórico da Bahia, na região de Beira-Rio (GERAES, 1976, 2012). A música original 

 
111 Para acessar com melhor visualização a tabela, copie e cole no navegador este link: bit.ly/tabela_discos 
112 Dominguinhos foi um cantor, compositor e acordeonista pernambucano de diferentes gêneros da música, 

como o baião, choro, forró, xote e outros. 
113 Observado por Ivan Vilela (ESCUTA COMPARTILHADA, 2021). Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=q0zPlp35xxs 

file:///C:/Users/fernandamarques/Downloads/bit.ly/tabela_discos
https://www.youtube.com/watch?v=q0zPlp35xxs
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pode ser conhecida através da versão que a atriz e cantora, Vanja Orico114 interpretou no 

filme O Cangaceiro, em 1953 (AMARAL, 2018, 210). Milton Nascimento sempre esteve 

atento às cantigas de roda, ao congado, lamentos religiosos e canções da cultura popular. 

Para ele,  

 

 

Impressionava-me a musicalidade do povo, presente na cantoria das lavadeiras 

à beira dos córregos, entre os pescadores dos rios, junto aos boiadeiros. Essa 

musicalidade eu pude observar no país inteiro, não só em Minas. A gente 

atravessava a fronteira de qualquer Estado e a encontra sempre variada, 

diferente. Mesmo em Minas, dá para sentir a diferença de região para região. 

O que se ouve às margens de Jequitinhonha é uma coisa, o que se ouve no sul 

de Minas é outra. (CANJA, 1980) 

 

 

Geraes é um disco que Milton Nascimento não planejou, “cada faixa foi 

‘acontecendo’ no encontro com identidades antigas ou descobertas na hora” (SILVEIRA, 

1976, p. 4). Essa poética em torno da latinidade também não foi planejada, no entanto, 

alguns acontecimentos marcaram essa produção. Milton relata, 

 

 

É, eu até escrevi um texto lá para a gravadora em que eu falava disso, do 

problema da latinidade, do fato da gente, aqui no Brasil, viver isolado do resto 

da América do Sul, fingindo que não tem nada a ver com tudo isso, que é uma 

coisa totalmente diferente. Eu sempre tive um elemento latino muito forte. Aí 

o Fernando fez essa letra de Promessas do Sol, que é em cima dos índios - ou 

melhor, todos nós, que somos um pouco índios - e, ao mesmo tempo, eu 

conheci os meninos do Água, quer dizer, os próprios índios. Esse pessoal do 

Água é incrível. Eles são amadores mesmo, eles só tocam para conseguir 

dinheiro suficiente para continuar viajando. A maior cidade que eles conhecem 

é o Rio. Eles só andam por vilarejos, pelos pueblos dessa América. E têm uma 

consciência… olha… uma coisa de deixar a gente assombrado. Acho que essa 

é a maior diferença que há: no resto da América do Sul, há uma consciência 

muito maior. Então me deu essa vontade de por tudo isso no disco. Depois veio 

a Mercedes, quer dizer, outra índia, uma mulher tão forte que eu fiquei sem 

falar a primeira vez que a vi, e eu só a conhecia de fama, do que me contavam. 

Tudo é um momento, como eu disse. Na mesma época eu recebi cartas, e soube 

que, na Venezuela, fizeram uma letra para 'Pablo', e que no Uruguai gravaram 

'San Vicente', então tudo se completa. (BAHIANA, 1976, p. 37) 

 

 

 Esses encontros também trouxeram a influência da música andina através de 

Caldera de Nelson Araya, compositor chileno, e, Volver a los 17 que é da compositora, 

 
114 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=VPV3Na_Ekgw  

https://www.youtube.com/watch?v=VPV3Na_Ekgw
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cantora e violonista chilena, Violeta Parra, também considerada uma das compositoras 

mais importantes do Chile. Suas músicas se consagraram enquanto uma voz importante 

da América Latina, cantando as lutas e resistências dos povos oprimidos. Essa música 

(como também Gracias a la Vida gravada por Elis Regina) popularizou a obra de Violeta 

entre os cancioneiros no Brasil, pois também contou com a participação de Mercedes 

Sosa. O arranjo dessa música chama a atenção pelo cruzamento de vozes entre Mercedes 

e Milton (ESCUTA, COMPARTILHADA, 2021). 

Como já observamos, existe na obra de Milton Nascimento a invocação de 

inúmeras culturas e povos, e, os povos indígenas também fazem parte das temáticas de 

suas músicas. Por exemplo, Pai Grande, letra e música de Milton Nascimento, a gravação 

de 1970, do disco Milton, traz a selva amazônica, expressão e lugar sagrado dos povos 

originários, seja da Amazônia brasileira, peruana, venezuelana, equatoriana, boliviana, 

surinamês, guianense, colombiana e franco-guianense. Outras citações aos povos 

originários são as músicas Canoa, Canoa; Ruas da Cidade; O que foi feito devera e 

Testamento, todas do disco Clube da Esquina 2, de 1978. Essas citações vão desde um 

imaginário construído sobre a música, como é o caso da floresta imaginada por Milton e 

Naná em Pai Grande, a representações dos elementos sonoros (melodia, ritmo), letras 

com narrativas que falam sobre o tema e até, considerando participações como a cantora 

argentina e indígena diaguitas, Mercedes Sosa. 

O olhar sobre os povos originários se estende à música Promessas do Sol, de 

Milton Nascimento e Fernando Brant, de modo que trata de duas temáticas em sua 

narrativa: a hecatombe e genocídio dos povos originários ao mesmo tempo em que 

recorrem ao Sol, enquanto entidade sagrada, o deus mais importante para os povos 

aymara e quéchua da América Andina. A letra de Brant retrata os seguintes versos:  

 

Você me quer forte 

e eu não sou forte mais 

sou o fim da raça, o velho, o que já foi 

chamo pela lua de prata pra me salvar 

rezo pelos deuses da mata pra me matar 

 

Você me quer belo 

e eu não sou belo mais 

me levaram tudo que um homem precisa 

ter 

me cortaram o corpo à faca sem 

terminar 

me deixando vivo, sem sangue, 

apodrecer 

 

Você me quer justo 

e eu não sou justo mais 

promessas de sol já não queimam meu 

coração 

que tragédia é essa que cai sobre todos 

nós 

que tragédia é essa que cai sobre todos 

nós 
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Observamos uma memória histórica sobre essa música, novamente atuando 

enquanto cronista da história. A música denuncia através da letra as atrocidades em que 

os povos originários já passaram desde a chegada dos colonizadores, quando 

 

 

Desterrados em sua própria terra, condenados ao êxodo eterno, os indígenas da 

América Latina foram empurrados para as zonas mais pobres, as montanhas 

áridas ou o fundo dos desertos, à medida que avançava a fronteira da 

civilização dominante. Os índios padeceram e padecem – síntese do drama de 

toda a América Latina – a maldição de sua própria riqueza. Quando se 

descobriram os areais de ouro do rio Bluefields, na Nicarágua, os índios carcas 

foram rapidamente desalojados de suas terras ribeirinhas, e esta é também a 

história dos índios de todos os vales férteis e de todos os subsolos ricos do rio 

Bravo para o sul. As matanças de indígenas, que começaram com Colombo, 

nunca cessaram. (GALEANO, 1978, p. 59) 

 

 

 E a hecatombe seguiu com as políticas genocidas da ditadura militar brasileira. 

 

 

A caça aos índios foi desencadeada, nos últimos anos, com furiosa crueldade; 

a maior floresta do mundo, gigantesco espaço tropical aberto à lenda e à 

aventura, converteu-se, simultaneamente, no cenário de um novo sonho 

americano. Em ritmo de conquista, homens e empresas dos Estados Unidos 

avançaram sobre a Amazônia como se fosse um novo Far West. Essa invasão 

norte-americana incendiou como nunca a cobiça dos aventureiros brasileiros. 

Os índios morrem sem deixar rastro e as terras são vendidas em dólares aos 

novos interessados. O ouro e outros minerais de valor, a madeira e a borracha, 

riquezas cujo valor comercial os nativos ignoram, aparecem vinculadas aos 

resultados de cada uma das escassas investigações que se procederam. Sabe-

se que os indígenas foram metralhados desde helicópteros e pequenos aviões, 

que lhes foi inoculado o vírus da varíola, que foi lançado dinamite sobre suas 

aldeias e que lhes foram presenteados açúcar misturado com estricnina e sal 

com arsênico. O próprio diretor do Serviço de Proteção aos Índios, designado 

pela ditadura de Castelo Branco para sanear a administração, foi acusado, com 

provas, de cometer 42 tipos diferentes de crimes contra os índios. O escândalo 

veio a público em 1968. (GALEANO, 1978, p. 60) 

 

 

Toda essa crueldade está explicitamente narrada em Promessas do Sol, bem como 

a citação ao deus Sol. É fundamental destacarmos essa referência ao Sol, um deus tão 

importante para os povos indígenas latino-americanos localizados nos Andes. 

Há mais de 5.200 anos, os povos originários comemoram o ano novo do 

calendário andino-amazônico no dia 21 de junho, sendo este, o dia de reverenciar o Sol 

na América do Sul. Nesta data, os povos se reúnem para saudar o solstício de inverno e 
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para cumprir com os ritos ancestrais de agradecimentos à Pachamama (Mãe Terra)115, 

com os tão aguardados primeiros raios solares do novo ciclo. Certamente, por conta de 

uma infeliz contradição da história, a alteração de um calendário andino para um 

gregoriano, situação em que reposiciona os povos temporalmente, é uma das muitas 

violências que esses povos sofreram em suas culturas milenares. Esses mesmos povos 

que reverenciam o Sol parecem ter perdido as esperanças diante dos versos “promessas 

de sol já não queimam meu coração / que tragédia é essa que cai sobre todos nós”. 

Promessas do Sol além de sua narrativa, também recria um ambiente indígena e 

ritualístico em sua matriz musical. Considerando que, 

 

 
Desde os primeiros viajantes que observaram rituais musicais ameríndios 

observa-se uma convicção generalizada sobre a repetitividade nas músicas 

destes povos. Esta qualidade ganhou, no discurso do senso comum, um caráter 

de negatividade: a ausência de elaboração, do cultivo, da sofisticação, e daí a 

pobreza musical. (...) Naturalmente, o espelho disto tudo é uma concepção da 

música ocidental em todo seu desenvolvimento histórico, entendido como uma 

linha evolutiva que se inicia no canto gregoriano e se estende até o serialismo 

e além. Entretanto, a convicção da repetitividade negativa das músicas 

ameríndias parece colocar‐se em suspensão a julgar pelos resultados de estudos 

recentes dedicados às músicas indígenas que se propuseram a transcrever e 

analisar o texto musical de repertórios musicais indígenas [...] (PIEDADE, 

2011, p. 2) 

 

 

Essa generalização preconceituosa citada por Piedade demonstra reduzir a música 

dos povos originários à uma música única, como se não houvesse milhares de povos, cada 

um com suas características, com as suas diversidades116. E replica o erro recorrente de 

se olhar uma cultura a partir dos pressupostos e lentes de outra cultura, como se culturas 

fossem comparáveis hierarquicamente. A repetição vista sobre uma perspectiva negativa 

impede de ver os elementos que a música oferece. 

Promessas do Sol é uma música modal de parte única, ou seja, não está separada 

por partes distintas, que diferem as melodias. Ainda que haja uma modulação na melodia, 

ela altera as notas no que tange sua altura, mas não altera a melodia. A música também 

apresenta uma polimetria de compassos quaternário e ternário que se alternam também 

com compassos em cinco tempos117. 

 
115 (TAVARES, 2018) e (VERMELHO, 2016). Para saber mais https://www.wincalendar.com/pt/Ano-

Novo-Aymara-Bolivia  
116 Como é o caso do canto do povo Fulni-ô, presente no nordeste brasileiro. Para conhecer: 

https://www.youtube.com/watch?v=QzJUsv9iX4s  
117 Notado por Ivan Vilela (ESCUTA COMPARTILHADA, 2021). 

https://www.wincalendar.com/pt/Ano-Novo-Aymara-Bolivia
https://www.wincalendar.com/pt/Ano-Novo-Aymara-Bolivia
https://www.youtube.com/watch?v=QzJUsv9iX4s
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Ela possui uma introdução marcada pelo solo das flautas (quenas e zamponhas), 

apresentando o som característico que é reconhecido como música andina e é encerrada 

pelo charango e pelas flautas com uma variação da melodia executada na introdução. A 

música apresenta uma melodia acompanhada de um ritmo constante marcado pelo caxixi, 

enquanto o tambor improvisa durante a música. Há uma polirritmia entre a 

instrumentação, que também contêm palmas enquanto instrumento percussivo, que é 

mais bem percebido quando Milton faz vocalize. 

Notamos também a massa sonora que é desenvolvida com intensidade ao longo 

da música. É uma música que apresenta diferentes camadas sonoras. Por exemplo, os 

instrumentos vão entrando e adensando o som até criar um ambiente mais pesado 

musicalmente. Esse ambiente é marcado pela dinâmica do crescendo do coro e da voz de 

Milton, principalmente. No final, a variação da introdução suaviza a massa sonora que 

vinha predominando até então, pois toda a instrumentação sai de cena restando apenas o 

charango e as flautas. 

Assim, o contexto dessa música fica evidente com os significados em torno dela, 

desde sua temática até aos elementos musicais. O Grupo Água foi primordial para a 

música estabelecer essas características. Formado inicialmente por um trio acústico de 

guitarra, charango e flauta, sendo Nelson Araya, Polo Cabrera e Nano Stuven, e 

posteriormente, integra o grupo o quarto integrante, o guitarrista também chileno, 

Óscar Ratón Pérez. O Grupo Água, criado em 1973 é um grupo chileno que desenvolveu 

uma espécie de expedição musical pela América do Sul a partir de 1975. Durante anos, 

percorreram diferentes países com a finalidade de conhecerem as culturas tradicionais (na 

época chamada de folclóricas) desses países. 

Por fim, é relevante destacar que em Promessas do Sol, embora a linha contínua 

do coro, antes do encerramento do som, atinja o ápice da revolta com o canto de Milton 

junto do coro, ela não apresenta um fim. Trata-se de um final aberto, ou seja, também 

podemos associar hoje, genericamente, ao sofrimento que se estende aos povos 

originários, com um genocídio permanente. 

A cultura indígena sempre esteve presente na vida de Milton Nascimento, desde 

1970, quando ele conheceu alguns indígenas no show de Jards Macalé. Foi a partir daí 

que ele diz ter tido uma identificação muito forte (GELEDÉS, 2018). Após o ocorrido, 

nas relações de Milton, sempre havia representantes das culturas indígenas de diferentes 

lugares, como Mercedes Sosa (Argentina), o Grupo Água e o Grupo Tacuabé (ambos do 
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Chile). A partir daí, Milton começou a acompanhar os povos originários mais de perto, 

situação que resultou no disco TXAI118, em 1990. O disco tinha como intuito a aliança e 

apoio aos povos da floresta, e na ocasião, Milton foi até o Acre, vivendo uma experiência 

com a tribo Ashaninka (VIEIRA, 2017). Além do mais, Milton também realizou uma 

turnê em 2017 chamada Semente da Terra, que é a tradução do seu nome de batismo Ava 

Nheyeyru Iyi Yvy Renhoi dado pela Nação Guarani-Kaiowá (VIEIRA, 2017). 

A influência indígena na obra de Milton também vem pela via da observação e 

vivência, situação em que ele teve um encontro com indígenas no interior de Goiás a 

convite de Dom Pedro Casaldáliga,  

 

 
De lá eu trouxe a vibração de um acontecimento muito emocionante, do meu 

contato mais próximo com uma gente que fala coisas sérias brincando. Não era 

necessariamente a música indígena que me poderia influenciar, mas a sua 

forma de vida, a sua riqueza como seres humanos. (CANJA, 1980) 

 

 

O racismo contra os povos originários também despertou a consciência política 

de Milton Nascimento (GELEDÉS, 2018). Como ele mesmo já indicou na música 

Lágrimas do Sul: sua luta é pela resistência por toda e qualquer forma de racismo. 

Milton trouxe para a sua música a cultura popular que certamente não teriam 

espaço na indústria fonográfica no espaço compreendido como MPB, pois nem seria do 

interesse mercadológico na época119 o ruralismo, a música andina. 

 

 
Nossa experiência tem demonstrado que nem toda música criada e veiculada no 

presente tem podido alcançar o disco e que o disco não alcança toda e qualquer 

música, assim como distribuição da tecnologia dos processos de captura e 

distribuição dos produtos musicais, é bastante desigual tendo em vista as 

sociedades contemporâneas dependerem muito de sua inserção no mercado 

mundial de produção e consumo. Isto significa, em outras palavras, que se a 

abordagem da cultura musical nas sociedades contemporânea ficasse apenas no 

nível dos discos, no caso o historiador, não estará fazendo outra coisa, senão 

escrevendo a história da indústria fonográfica." (SILVA, 2005, p. 84) 

 
118 Este disco faz parte da campanha de apoio à ALIANÇA DOS POVOS DA FLORESTA – coordenada 

pela UNI – União das Nações Indígenas e CNS – Conselho Nacional dos Seringueiros. "Txai – palavra da 

língua dos índios Kaxinawa... adotada por índios, seringueiros e ribeirinhos, no Acre, como tratamento de 

respeito e carinho a todos os aliados dos povos da floresta. Companheiro; uma metade de mim. Txai é fruto 

da amizade entre pessoas de muitas raças e canta os povos dos rios, cerrados e florestas. A vontade é que 

as pessoas superem os preconceitos e reconheçam a diferença como qualidade de cada um. Que a amizade 

tome conta de tudo aquilo em que acreditamos, incorporando o sonho de descobrir em cada pessoa, que a 

gente respeita e gosta, uma outra metade da gente mesmo. Txai. – Márcio Ferreira” (MILTON 

NASCIMENTO, 2021).  
119 A música caipira e artistas como Renato Teixeira já vinham fazendo isso, embora a música caipira não 

fosse reconhecida como um braço da MPB (VILELA, 2015). 
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Ainda que existam esses contrapontos da indústria fonográfica, Milton 

Nascimento obteve reconhecimento de sua obra pela via da latinidade. É pertinente 

evidenciarmos novamente a conexão que é estabelecida entre Minas Gerais e América 

Latina. Para Milton, 

 

 

Minas Gerais tem muita coisa a ver com a América Latina. Você vai a 

Diamantina, Ouro Preto e mesmo Três Pontas e percebe. Nos primeiros discos 

eu cantava muito por intuição. Mas, quando fui ao México e andei de ônibus 

pela Venezuela, senti que Minas tem mesmo a ver com latinidade, nas 

paisagens, tipos humanos e tudo. Para você ter uma idéia, eu conhecia desde 

criancinha a música “Casamiento de Negros” que eu gravei agora. Eu ouvi essa 

música na Rádio Clube Três Pontas quando eu tinha um programa e resolvi 

tocar ritmos latinos. Na gravação do “Geraes” toquei o “Casamiento” e o 

pessoal do Grupo Agua, que é chileno, perguntou como é que eu conhecia 

aquela canção do folclore deles. Eu só sabia a música e eles me mostraram a 

letra. (ECHEVERRIA; SOUZA, 1978, p. 53) 
 

 

Além da América Andina, a América Caribenha também foi retratada na obra de 

Milton Nascimento, de modo que será exposto na próxima estação. 
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4.6 Estação Clube da Esquina 2 (1978) 

 

Em meio à política de abertura no período do ditador Geisel, em 1977, vai ao ar 

na rádio FM Bandeirantes o programa de música latino-americana América do Sol todos 

os domingos, das 19h às 20h, encerrando em 1984. O programa contou com a direção 

artística e idealização de Abílio Manoel, que era músico e compositor, no entanto, não 

tinha tradição no rádio, restringindo sua participação apenas ao programa América do 

Sol. O fato de não haver difusão de outras músicas latino-americanas no país, América 

do Sol ficou conhecida e circulou apenas no âmbito regional (GARCIA, 2008, p. 276). O 

principal objetivo do programa era o fomento da cultura dos povos latino-americanos, 

porém, nota-se que isso também poderia ser uma estratégia de Abílio para que não 

sofresse retaliações e consequências com os censores da época (GARCIA, 2008, p. 279). 

A programação continha música brasileira também, tendo músicas de uma linha 

denominada folclórica, de banda de pífanos do nordeste, canções de Chico Buarque, 

Milton Nascimento, sendo que, este último, foi o músico que mais se identificou com os 

movimentos de música chilena (GARCIA, 2008, p. 285). 

A partir de então, com a abertura “lenta, gradual e segura” (slogan da reforma de 

Geisel), a luta pela democracia estava latente. Já no governo do ditador João Baptista 

Figueiredo, com a intensa agenda de greves trabalhistas, enfrentamento para a retomada 

da vida democrática de diferentes setores da sociedade, diante de diversas crises 

consolidadas (social, política, militar e econômica principalmente) a ditadura militar 

brasileira findou em 1985. 

Diante desse cenário de abertura política, Milton Nascimento decide ecoar e gritar 

muita coisa que estava pendente decorrente da ditadura militar através do Clube da 

Esquina 2 (ECHEVERRIA; SOUZA, 1978, p. 52). A Estação Clube da Esquina 2, de 

1978, gravada no Rio de Janeiro nos estúdios da gravadora EMI-ODEON, é a última 

parada dessa viagem. 

Pouco antes do lançamento desse disco, em 1977, a imprensa já dava sinal de 

abertura sobre a sua visão musical referente à Milton. 

 

 

[…] Milton Nascimento inaugura, de maneira brilhante, uma nova fase em sua 

carreira. Realizando um trabalho importante e consistente, onde utiliza todas 

as manifestações musicais da cultura brasileira, Milton é a síntese viva de seu 

tempo e de seu povo. 
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[…] Da toada mineira à folia de reis, do samba urbano ao folclore latino-

americano, Milton consegue uma surpreendente unidade entre os gêneros mais 

diferentes. (REVISTA POP, 1977) 

 

 

Já em 1978, a imprensa se apresenta de modo mais convencida de que Milton 

Nascimento “sempre esteve acima de rótulos” (CAMARGO; ECHEVERRIA, 1978, p. 

48). Com a mudança do discurso, sua obra vai se aproximando daquilo que ele mesmo 

defende: 

 

 

Tinha uma coisa que todo mundo me perguntava que tipo de música eu fazia. 

Eu nunca soube, nem queria saber. Aí eu sempre falava: “Não sei”. “É 

samba?”. “Não, não é samba, mas tem alguma coisa de samba.” “É isso?”. 

“Não”. “É jazz?”. “Não”. Aquele negócio todo. Agora, a cabeça do Wayne é 

uma cabeça assim, digamos, eu acho que é ou quase, ou igual a minha. Então, 

ele chamou o Herbie para tocar no disco, tínhamos nós três do Brasil, chamou 

um baixista da área pop, um guitarrista da América Central, e o Airto Moreira 

também, o engenheiro de som era produtor do The Band, que costumavam 

tocar com o Bob Dylan. E chamou, para produzir o disco, o Jim Price, que 

naquela época era produtor do Rolling Stones. Aquilo foi uma feijoada 

misturada com sei lá o quê. [risos] Uma confusão danada. E o disco saiu e 

aconteceu até uma coisa maravilhosa assim, porque geralmente as pessoas que 

gostam de jazz não gostavam do pop, quem gosta do rock não gosta disso e tal. 

Esse disco acabou com tudo isso. Inclusive quando o disco saiu, o pessoal de 

várias áreas começou a me procurar. E o disco é uma coisa tão forte, que ele é 

atemporal. Então até hoje tem gente que pensa que a gente gravou anteontem. 

Mas ninguém mais perguntou que tipo de música era. [risos] (PACHECO, 

2014, p. 167) 

 

 

O disco pode contar parte da história da música sob uma perspectiva da indústria 

cultural. E muitos desses discos demarcam temporalmente uma época, um período, um 

movimento. Mas, notamos que a obra de Milton não se restringe a isso. 

Milton não aceita ser dono de uma corrente dentro da música, ou seja, Milton não 

foi adepto a rótulos nesse período (MILTON, 1972). Sobre a negação de rótulos, Milton 

teve uma definição em torno de sua obra. Ele conta que, sempre foi questionado sobre 

seu estilo musical, mas nunca soube qual era. Conta que "Houve um festival de jazz na 

Dinamarca … que tinha um cartaz assim: Miles Davis, jazz; fulano, rhythm & blues; 

Milton Nascimento, Milton. Foi assim que eles definiram a minha música" (AMARAL, 

2018, p. 140). Ainda que a imprensa tenha insistido por algum tempo em chamá-lo de 

artista de toadas, de cancioneiro de raízes, isso mudou ao longo do tempo (VEJA, 1970, 
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p. 70). Alguns dizem que Milton Nascimento é um artista que criou um gênero120 próprio 

na música. 

Milton vende antecipadamente 120 mil cópias do Clube da Esquina 2, 

considerando que, até então, somente o Minas e o Geraes haviam ultrapassado a marca 

de 100 mil cópias vendidas (CAMARGO; ECHEVERRIA, 1978, p. 48). 

Clube da Esquina 2 tal como o Clube da Esquina também é um álbum duplo. A 

capa do primeiro (1972) apresentava uma amizade e parceria musical de Lô Borges e 

Milton Nascimento. Já o Clube da Esquina 2 faz alusão à ampliação do Clube da Esquina, 

apresenta a comunhão musical entrelaçada e experenciada por todos os participantes ao 

longo da década de 1970. Essa comunhão também está evidente na capa do disco (Fig. 

10), situação em que apresenta a amizade ampliada entre os músicos que compõe o Clube 

da Esquina. 

 

 

Figura 10 - Capa do disco Clube da Esquina 2 (1978) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: http://www.miltonnascimento.com.br/discos.php?id=65 

 

 

 
120 O cartaz convite do título de doutor honoris causa que Milton recebeu no Berklee College of Music, em 

Boston, dizia: Milton, the man was created a genre. 

http://www.miltonnascimento.com.br/discos.php?id=65
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A capa do Clube da Esquina 2 é fruto de um cartão postal que o irmão do Ronaldo 

Bastos, o Vicente Bastos que também é amigo dos músicos, enviou de Londres. Segundo 

Vicente Bastos, 

 

 

A capa do disco do Clube da Esquina II foi um cartão postal que eu mandei 

pro Ronaldo Bastos de Londres, você pode ver que é uma fotografia de um 

fotógrafo vitoriano, são aqueles meninos num cais provavelmente olhando pro 

Tamisa e é um fotógrafo clássico, daqueles vitorianos do século XIX, então é 

engraçado, não é? E ali, por acaso, coincidiu que naquela hora ele estava 

fechando a capa e tinha outro projeto, mas que ele não gostava, e essa foto 

acabou vencendo. (RABELO, 2015) 

 

 

A produção dessa capa ficou por conta de Cafi, Loca e Ronaldo Bastos. A capa e 

contracapa do disco é uma foto única (Fig. 11) de autoria de Frank Meadow Sutcliffe, 

denominada Excitement, tirada na Inglaterra em 1889. Diferente do primeiro disco que 

remetia à principal parceria de Lô e Milton, esse traz 12 crianças, umas descalças e outras 

calçadas, como no primeiro em que um estava descalço e o outro calçado. Todas estão 

com chapéu tipo boina, muito parecidas com as quais Milton utilizava, inclusive. Além 

disso, a arte e travessura parece fazer parte do contexto. Nenhuma criança tem seu rosto 

a mostra e a curiosidade entre elas é instigante. 

 

 

Figura 11 – Foto original que foi inserida da capa do disco Clube da Esquina 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: RABELO, 2015 
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 Ronaldo Bastos121 conta que o disco Clube da Esquina 2 tinha 

 

 

a ideia de voltar, revisitar o Clube da Esquina I neste II foi de Milton. Ronaldo 

fala que a ideia era ampliar o Clube. Não seria uma continuação do Clube I, 

mas um outro disco do Clube. São discos independentes. Para Ronaldo, o I, 

era praticamente um disco que foi criada do nada, sem um acúmulo daquele 

grupo. Já o II, "já era uma festa sobre aquilo", como se fosse uma festa sobre 

o I. Todos os dias tinha dezenas de pessoas ali no estúdio. Não foi feito com 

um foco, houve uma soma de coisas. Não teve uma organicidade. "É um disco 

emocionante". (RADIO BATUTA, 2013) 

 

 

 A ideia de ampliação corrobora com a ideia da poética da relação justamente pela 

soma de identidades ao longo de todos os discos analisados até então. Essas identidades 

vieram por vias distintas, seja pela diversidade de composição artística, estética e musical 

do repertório no que tange as matrizes musicais, como também os diferentes compositores 

de segmentos distintos da música, e, além claro, da contribuição nas performances de 

cada instrumentista que participou dessa comunhão musical (Tab. 6). Milton Nascimento 

diz que esse disco é também “uma conjunção de vozes, de vários tipos de canto” 

(ECHEVERRIA; SOUZA, 1978, p. 52). 

 Em Clube da Esquina 2122 das 23 músicas, somente 10 são composições de Milton 

Nascimento (individual e com parcerias): 

 

1 – CREDO (Milton Nascimento e Fernando Brant) 

2 – NASCENTE (Flávio Venturini e Murilo Antunes)  

3 – RUAS DA CIDADE (Lô Borges e Márcio Borges)  

4 – PAIXÃO E FÉ (Tavinho Moura e Fernando Brant) 

5 – CASAMENTOS DE NEGROS (Música recolhida e adaptada do folclore chileno por 

Violeta Parra, última estrofe de Polo Cabrera) 

6 – OLHO D'AGUA (Paulo Jobim e Ronaldo Bastos)  

7 – CANÔA, CANÔA (Nelson Ângelo e Fernando Brant) 

 
121 Pela primeira vez, Ronaldo Bastos entra num estúdio para produzir um disco. E foi a partir deste disco 

que Ronaldo passou a produzir outros (MILTON, 2020). 
122 Segundo Márcio Borges, esse disco foi muito comparado ao Sgt Pepper's dos Beatles, que tinha essa 

história de ser duplo também (MILTON, 2020). 
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8 – O QUE FOI FEITO DEVERA / O QUE FOI FEITO DE VERA (Milton Nascimento, 

Fernando Brant e Márcio Borges) 

9 – MISTÉRIOS (Joyce e Maurício Maestro) 

10 – PÃO E ÁGUA (Lô Borges, Márcio Borges e Roger Mota) 

11 – E DAÍ (Milton Nascimento e Ruy Guerra) 

12 – CANÇÃO AMIGA (Milton Nascimento e Carlos Drummond de Andrade) 

13 – CANCIÓN POR LA UNIDAD LATINO AMERICANA (Pablo Milanés e Chico 

Buarque de Hollanda)  

14 – TANTO (Beto Guedes e Rolando Bastos) 

15 – DONA OLIMPIA (Toninho Horta e Ronaldo Bastos)  

16 – TESTAMENTO (Milton Nascimento e Nelson Ângelo) 

17 – A SEDE DO PEIXE (Milton Nascimento e Marcio Borges) 

18 – LÉO (Chico Buarque e Milton Nascimento) 

19 – MARIA, MARIA (Milton Nascimento e Fernando Brant) 

20 – MEU MENINO (Danilo Caymmi e Ana Terra) 

21 – TOSHIRO (Novelli) 

22 – REIS E RAINHAS DO MARACATU (Milton Nascimento, Novelli, Nelson Angelo 

e Fran) 

23 – QUE BOM, AMIGO (Milton Nascimento) 

 

 É a primeira vez entre os discos que gravou na década de 1970, que a maioria das 

músicas são de outros compositores. Para Milton, o motivo é esse: 

 

 

Eu gosto de compor, gosto muito do violão, piano. Agora, aquilo que eu sinto, 

que é do fundo mesmo, é cantar. E aí, tem coisas que me tocam e que não são 

minhas. Quando eu comecei a compor foi por necessidade de cantar uma 

música que não estava sendo feita. Agora não, tem muita música por aí que me 

dá vontade de cantar e uma vibração tremenda. Não me importa de quem seja. 

Mesmo assim, muita coisa que o pessoal trouxe teve que ficar de fora. A gente 

não pode fazer um álbum triplo. Duplo já é carregado. Eu já acho, em termos, 

errado fazer um álbum duplo, porque é muito caro. Priva muita gente de ter. 

(ECHEVERRIA; SOUZA, 1978, p. 52) 

 

 

 Por conta dessa comunhão musical, além dessa particularidade composicional do 

repertório, o disco traz outras particularidades que serão relatadas adiante. 
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A música Paixão e Fé de Tavinho Moura e Fernando Brant traz a face da 

religiosidade e do barroco mineiro da obra de Milton Nascimento (RÁDIO BATUTA, 

2013). Embora Milton Nascimento não seja religioso, a religiosidade faz parte de sua 

obra enquanto elementos cultural e estético. Para ele, 

 

 

É coisa de infância, coisa que você fica fascinado. Principalmente na minha 

infância, que tinha muita semana santa. Tinha muita música, muitos corais e 

aquela procissão cheia de velas e coisa muito bonita, os cinturões, a Virgem, o 

Cristo, aquele negócio todo me emocionava demais. O pessoal carregando 

andores e parando naquelas casas, como chama, os passinhos… [...] Tudo 

banhado de música, cada uma mais bonita que a outra. Aquilo me deixava 

maluco. Claro que eu tinha que parar dentro de uma igreja, eu queria participar 

dessas coisas. Padre eu não ia ser, então a coisa mais perto era ser coroinha, 

estar ali no meio. Já que anjinho (risos) não dava123, eu ia de coroinha, o cheiro, 

o incenso, esse negócio todo. 

Eu posso dizer que é uma coisa mais de observação. Minas é um negócio muito 

religioso, o Brasil é uma coisa muito religiosa, veja as culturas de religião, do 

candomblé ao catolicismo, e tudo e todos tem seus cantos. É uma coisa que 

você não pode fugir, tá dentro de você. Eu não posso dizer que sou um cara 

religioso ao ponto de ir a uma igreja ou a um centro, mas está na alma uma 

coisa muito mais forte do que eu, tá na alma a própria essência, a comida que 

a gente come, o modo de vida, o agarramento que a pessoa tenha na religião 

em si, mas em alguma coisa que te leve a acreditar que exista alguma coisa 

mais forte e mais bonita do que isso que a gente está vivendo aqui. Essa mistura 

está em todo o brasileiro, mais no brasileiro ainda, que além da cultura branca 

tem a cultura negra e a cultura índia. Isso tem que estar retratado na música 

que a gente faz. 

 

 

É oportuno compreendermos de onde vem a influência musical religiosa em sua 

obra, ao mesmo tempo em que percebemos que Milton agrega a ela àquilo que ele digere 

culturalmente e transmuta musicalmente enquanto uma particularidade de sons. Isso 

também faz parte de uma modernidade latino-americana e caribenha que, Ianni descreve 

que está entre “barroca e mágica, indo-americana e afro-americana, ibérica e ocidental, 

original e esquizofrênica” (2002, p. 1). 

Milton Nascimento capta a arte e a estética pelo que está entre as coisas também. 

Outro exemplo: dentre tantas obras de Milton Nascimento em torno da afirmação de sua 

 
123 Essa lembrança de Milton também faz coro à música Batuque de Pirapora, de Geraldo Filme, nos dando 

sinal de que essa prática racista era comum. A música diz: “Eu era menino | Mamãe disse: vamos embora 

| Você vai ser batizado | No samba de Pirapora | Mamãe fez uma promessa | Para me vestir de anjo | Me 

vestiu de azul- celeste | Na cabeça um arranjo | Ouviu-se a voz do festeiro | No meio da multidão | Menino 

preto não sai | Aqui nessa procissão | Mamãe, mulher decidida | Ao santo pediu pediu perdão | Jogou 

minha asa fora | Me levou pro barracão | Lá no barraco | Tudo era alegria | Nego batia na zabumba | E o 

boi gemia | Iniciado o neguinho | Num batuque de terreiro | Samba de Piracicaba | Tietê e campineiro 

[...]”. Acesso em 20 de abril de 2020. Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=H7BGkmjV5_U 

https://www.youtube.com/watch?v=H7BGkmjV5_U
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negritude, cabe destacar o acontecimento Missa dos Quilombos que resultou na gravação 

ao vivo do LP homônimo do mesmo evento em 1982, na Igreja de Nossa Senhora Mãe 

dos Homens, em Caraça/MG. A primeira missa foi realizada em 20 de novembro de 1981, 

na Igreja do Carmo em Recife/PE, local onde foi exposta a cabeça do líder quilombola 

Zumbi dos Palmares numa estaca em 1695, celebração essa, criada pelo bispo catalão 

Dom Pedro Casaldáliga e pelo poeta Pedro Tierra. A criação foi a pedido do bispo Dom 

Helder Câmara para reforçar a luta dos povos oprimidos na América Latina, os negros e 

os indígenas (MISSA DOS QUILOMBOS, 2006). Através da Missa dos Quilombos de 

um rito cristão, seguindo todos os rituais de uma missa tradicional da liturgia católica, 

incorpora-se componentes musicais e textuais das religiões africanas e afro-brasileiras. A 

finalidade dessa missa, contando com a criação artística de Milton Nascimento e Pedro 

Tierra, era não apenas reforçar o sincretismo religioso, como também, fazer dela uma 

retratação da Igreja Católica diante da sociedade ao povo negro, escravizado (CAMPOS, 

2017, p. 35), que outrora, teve a Igreja Católica como maior aliada da escravidão. A Missa 

dos Quilombos foi vetada pelo Vaticano a partir de 1982, conforme  aponta o advogado 

e historiador, Martiniano José da Silva, em publicação no jornal    goiano  “O Popular”, 

“o próprio Vaticano, através de seus setores mais ortodoxos, evidentemente que sua ala 

que por certo não conseguia ainda ver o negro como um ser humano proibia simplesmente 

a celebração da Missa dos Quilombos” (1984). 

É necessário considerar também 

 

 

O que não tem muita precisão é querer achar o sentimento religioso em tudo 

que Milton faz. Canta-se a vida em sua imensa variedade. Milton é músico e 

artista e em sua arte vai entender o Brasil profundo. Aquelas ricas tradições 

coloniais podem contribuir um substrato cultural. Por outro lado, 

posteriormente, já não estavam tão presentes assim nas igrejas, com algumas 

exceções, entre elas as procissões da Semana Santa. Na infância de Milton, o 

que estava bem vivo - é Wagner Tiso quem registra - era a religiosidade dos 

negros, principalmente nas roças. Congados, marujadas, umbigadas, folias de 

reis… a tudo se podia assistir em sua pureza cultural. (AMARAL, 2018, p. 

240) 

 

 

 O resultado criativo dessa poética gerou um processo de transculturação124 no que 

tange as relações com as culturas populares e religiosas. Isto é, a busca por uma 

 
124 A ideia de transculturação aqui foi extraída do livro Enigmas do Pensamento Latino-Americano de 

Octavio Ianni (2002, p. 35). 
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originalidade, autenticidade, ainda que complexo e contraditório, combina “elementos 

heterogêneos, originários de diferentes tradições e dinâmicas culturais, produzindo-se 

algo novo, diferente, original” (IANNI, 2002, p. 35). Para Milton 

 

 

Eu posso dizer que é uma coisa mais de observação. Minas é um negócio muito 

religioso, o Brasil é uma coisa muito religiosa, veja as culturas de religião, do 

candomblé ao catolicismo, e tudo e todos tem seus cantos. É uma coisa que 

você não pode fugir, tá dentro de você. Eu não posso dizer que sou um cara 

religioso ao ponto de ir a uma igreja ou a um centro, mas está na alma uma 

coisa muito mais forte do que eu, tá na alma a própria essência, a comida que 

a gente come, o modo de vida, o agarramento que a pessoa tenha na religião 

em si, mas em alguma coisa que te leve a acreditar que exista alguma coisa 

mais forte e mais bonita do que isso que a gente está vivendo aqui. Essa mistura 

está em todo o brasileiro, mais no brasileiro ainda, que além da cultura branca 

tem a cultura negra e a cultura índia. Isso tem que estar retratado na música 

que a gente faz. (JARDIM, 1978) 

 

  

Um exemplo dessa religiosidade musical é a música Sentinela, do disco 

homônimo de 1980. Ele traz para a música uma paisagem sonora das vozes gregorianas 

e das missas cantadas em Três Pontas, das festas religiosas, da Semana Santa (CANJA, 

1980). Milton observava quando ia à missa uma intensa reverberação que enchia o espaço 

com “sonoridade incrível, ecoando entre os vitrais, fundindo-se no tempo, na minha alma, 

no meu espanto de criança especialmente sensível para a música" (CANJA, 1980). 

 Desse modo, Paixão e Fé deste disco, traz em sua temática esse cenário de 

religiosidade enquanto parte das identidades que compõe a obra de Milton. Com o coro 

dos Canarinhos de Petrópolis regida pelo Frei José Luiz, esse aspecto sonoro de coro de 

igreja está evidente. Além disso, a música apresenta uma polimetria de compassos 

ternários e binários. 

 É neste disco que as mulheres assumem um protagonismo maior na música de 

Milton Nascimento. Pois, é a primeira vez ao longo da década de 1970, que composição 

de mulheres brasileiras como a música Mistérios de Joyce e Maurício Maestro e Meu 

Menino de Danilo Caymmi e Ana Terra, entram para o repertório. O disco conta com 

adaptação de Violeta Parra com a música Casamiento de Negros e o protagonismo de 

Elis Regina na música O Que Foi Feito Deverá (De Vera). Além disso, músicas como 

Dona Olímpia e Maria, Maria homenageiam mulheres. Sendo que esta última, sua história 

já foi contada na primeira estação: 
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Foi por causa de uma mulher que tinha lá em Diamantina e se chamava Maria 

Três Filhos. A gente estava pensando em fazer uma coisa mais ou menos de 

acordo com a vida dela, vivendo numa casa de beira de linha de trem, lavando 

roupa, fazendo tudo que você vê na favela, nos subúrbios, nos matos, nas vilas, 

no Nordeste e em qualquer lugar deste País. Mas depois virou mais geral, 

apesar de não deixar de existir ali o espírito de Maria Três Filhos. (JARDIM, 

1978) 

 

 

Essa música se tornou um marco na carreira de Milton, pois é um hino que canta 

sempre em seus shows. Ainda que como provocação, é curioso notarmos a importância 

que Milton relega às vozes femininas desde sua infância, mas pouco são os protagonismos 

enquanto participantes e atuantes na década de 1970. Porém, mesmo sem tamanho 

aprofundamento de análise sobre as obras posteriores à década de 1970, esse é um cenário 

que parece mudar. A exemplo disso, Milton e Fernando Brant faz uma música em 

homenagem às vozes femininas, que é a A Feminina Voz do Cantor do disco Pietá de 

2002. Inclusive, esse é um disco em que as mulheres são atuantes e nitidamente presentes, 

seja pelas temáticas, como também, sua atuação na direção do disco e como 

instrumentistas que não somente cantoras intérpretes. 

Outra particularidade desse disco é a música Reis e Rainhas do Maracatu, que faz 

uma alusão à África nordestina seja pela própria temática expressada na letra, outra 

relação estabelecida poeticamente, no entanto, trata-se de uma matriz musical 

estabelecida pela via do samba125, ou seja, Milton traz outra África, a carioca, para 

compor a sua poética da relação. 

A música Credo que anuncia a continuidade de San Vicente tem o ambiente 

musical em torno de uma latinidade pelas características da música latino-americana na 

época, isso fica evidente com a zamponha (flauta de pã), o charango e o bombo leguero, 

que são instrumentos tradicionais da América Andina. A letra de Credo foi censurada e 

depois revista por outro censor que acusou que nada suspeito continha na música para 

mantê-la censurada (DINIZ, 2017, p. 203). Ela retrata uma cidade que ainda não era 

necessariamente a que se estava vivendo em 1978, mas era a que ansiou e poderia ser 

 
125 Reis e Rainhas do Maracatu é uma composição de Milton Nascimento, Novelli, Nelson Angelo e Fran, 

que se tornou tema dos Estudantes do Samba de Três Pontas. Letra: Dentro das alas / Nações em festa / 

Reis e rainhas cantar / Ninguém se cala / Louvando as glórias / Que a história contou / Marinheiro, 

capitães, negros sobas / Rei do congo / A rainha e seu povo / As mucamas / E os escravos no canavial / 

Amadês senhor de engenho e sinhá / Traz aqui maracatu nossa escola / Do Recife nos trazemos / Com 

alma / A nação maracatu / Nosso tema geral / Vem do negro esta festa de reis 
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possível, muito impulsionada pelas greves de trabalhadores do movimento operário, pelos 

movimentos estudantis e retomada de direitos (como a revogação do AI-5). A força e a 

vontade de lutar se recuperava no país naquele momento. 

 Como em Minas, com a música incidental Paula e Bebeto, aqui, Credo conta com 

a sobreposição de San Vicente. Milton relata que, 

 

 

Cada uma das músicas tem uma história. "San Vicente" e "Credo", por 

exemplo. Porque "San Vicente" foi a primeira música minha que ouvi toda 

uma plateia cantar. Aconteceu em 1972, logo depois do lançamento do 

primeiro "Clube da Esquina", em Niterói. E de repente, todo lugar que eu ia, 

pediam para cantar "San Vicente". Essa música se tornou uma espécie de hino. 

E o "Credo" também tem a mesma ideia - que é "vamos pra frente, todo 

mundo". Nesse caso, usei o "San Vicente", dando a ideia do povo, cruzado 

com o "Credo". Em "O Que Foi Feito de Vera", a história se repetiu. Tinha que 

ser a Elis Regina cantando comigo porque ela foi a primeira pessoa a gravar 

uma música minha e também a primeira a cantar "Vera Cruz". No fundo, é 

como se eu estivesse fazendo um flashback, jogando o passado para o presente 

e para o que vem. (ECHEVERRIA; SOUZA, 1978, p. 52) 

 

 

Que bom, amigo, a última música deste disco, ainda que não tenha Cais como 

música incidental, traz uma sobreposição da frase melódica que o piano e a voz fazem 

em Cais, do Clube da Esquina de 1972, mas neste caso, traz em Que bom, amigo no piano, 

nas cordas e nos sopros de metais. Como essa, na música Leo também há referência da 

orquestra com uma frase melódica da música Clube da Esquina 2. 

A visita ao passado na música Vera Cruz, de Milton Nascimento e Márcio Borges 

gravada em 1968, é relembrada e anunciada 10 anos depois, já no presente em 1978 com 

o diálogo entre as outras duas letras O Que Foi Feito Deverá de Milton Nascimento e 

Fernando Brant e O Que Foi Feito de Vera de Milton Nascimento e Márcio Borges: 
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Vera Cruz 

 

Hoje foi que a perdi 

Mas onde, já nem sei 

Me levo para o mar 

Em Vera me larguei 

E deito nessa dor 

Meu corpo sem lugar 

 

Ah! quisera esquecer 

A moça que se foi 

De nossa Vera Cruz 

E o pranto que ficou 

Da morte que sonhei 

Nas coisas de um olhar 

Ah! nos rios me larguei 

Correndo sem parar 

Buscava Vera Cruz 

Nos campos e no mar 

Mas ela se soltou 

No longe se perdeu 

 

Quero em outra mansidão 

Um dia ancorar 

E aos ventos me esquecer 

Que ao vento me amarrei 

E nele vou partir 

Atrás de Vera Cruz 

 

Ah! quisera encontrar 

A moça que se foi 

No mar de Vera Cruz 

E o pranto que ficou 

Do norte que perdi 

Nas coisas de um olhar 

 

 

 

 

O Que Foi Feito Deverá 

 

O que foi feito amigo 

De tudo que a gente sonhou 

O que foi feito da vida 

O que foi feito do amor 

Quisera encontrar 

Aquele verso menino 

Que escrevi há tantos anos 

atrás 

 

Falo assim sem saudade 

Falo assim por saber 

Se muito vale o já feito 

Mais vale o que será 

E o que foi feito 

É preciso conhecer 

Para melhor prosseguir 

 

Falo assim sem tristeza 

Falo por acreditar 

Que é cobrando o que fomos 

Que nós iremos crescer 

Outros outubros virão 

Outras manhãs plenas de sol 

e de luz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Que Foi Feito de Vera 

 

Alertem todos alarmas 

Que o homem que eu era 

voltou 

A tribo toda reunida 

Ração dividida ao sol 

De nossa Vera Cruz 

Quando o descanso era luta 

pelo pão 

E aventura sem par 

 

Quando o cansaço era rio 

E rio qualquer dava pé 

E a cabeça rodava 

Num gira-girar de amor 

E até mesmo a fé 

Não era cega nem nada 

Era só nuvem no céu e raiz 

 

Hoje essa vida só cabe 

Na palma da minha paixão 

De Vera nunca se acabe 

Abelha fazendo o seu mel 

No campo que criei 

Nem vá dormir como pedra 

E esquecer o que foi feito de 

nós 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se trata de três letras que dialogam entre si na medida em que falam de passado 

(os versos “a moça que se foi se refere à liberdade”126), presente (principalmente quando 

trazem o elemento da época pelo “dia que virá”, que aponta a esperança diante daqueles 

momentos sombrios da ditadura militar) e futuro (os versos “outros outubros virão” 

também fazem referência à revolução esperada). Milton criou a melodia para O Que Foi 

Feito Deverá (De Vera) com a intenção da reflexão “o que foi feito devera”. Ele entregou 

ao Márcio Borges e ao Fernando Brant em separado, para que cada um criasse uma letra, 

sem que o outro soubesse o contexto (BORGES, 2002, p. 326), no final, as poesias se 

conversavam. O diálogo estabelecido entre elas gerou uma música única, ou seja, as duas 

versões se uniram para a música O Que Foi Feito Deverá (De Vera) deste disco. 

 
126 Milton fala sobre a ideia em: AMARAL, 2018, p. 183. 
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É pertinente destacarmos que parte das letras, em sua maioria, não seguem a 

demarcação de tempo e espaço. As letras, majoritariamente criadas pelos principais 

letristas do Clube da Esquina, sendo Ronaldo Bastos, Márcio Borges e Fernando Brant, 

não são datadas127. Neste sentido, embora analisamos a obra da década de 1970, essas 

letras poderiam permear outros períodos históricos, como o de hoje. Os letristas 

desconstroem essa ideia a conexão com o espaço e com o tempo. Existe um 

desenraizamento em torno do que consideramos datado. Isso também é fruto de uma 

poética da relação aonde parece haver uma espécie de conexão que nem sempre se dá 

através de um verso seguido de outro. Mas quando a música se faz completa com os 

outros elementos musicais, passa a fazer sentido de algum modo128. 

 A citação a esse passado também vem através do violão que faz uma frase 

trazendo a melodia do violão de Vera Cruz. O Que Foi Feito Deverá (De Vera) também 

traz uma matriz musical que remete ao congado129. Além desses aspectos, O Que Foi 

Feito Deverá (De Vera) também traz a predominância de vozes fortes como se estivessem 

gritando. Isso não foi programado, para Milton,  

 

 

Mas só pode ser resultado do que a vida está nos levando a fazer. 

Principalmente na música "E Daí", que fiz para o filme do Ruy Guerra e Nélson 

Xavier ("A Queda") e o "O Que Foi Feito de Vera", que canto com a Elis. No 

fundo, acho que é um desabafo, um botar para fora. Eu sinto vontade de gritar. 

Sabe quando você começa a falar e no final tem a sensação de que não disse 

tudo? É isso que acontece com a minha voz. Tem horas que explode, de uma 

maneira ou de outra. É uma forma de dizer que estou aqui. Não só eu, mas todo 

mundo, os que estão fazendo e os que estão ouvindo. Então sai aquele grito, 

aquele que a gente guarda no cotidiano. Não dá para segurar, é muito mais 

forte que eu… Aos trancos e barrancos, como exige um país como o nosso e 

com a "desajuda" da minoria massacrante. (ECHEVERRIA; SOUZA, 1978, p. 

52) 

 

 

E Daí? de Milton Nascimento e Ruy Guerra também traz esse esgotamento através 

da abertura e sobreposição de sua voz, ou seja, ele faz um arranjo em que as vozes se 

sobrepõem uma sobre a outra em camadas, nem sempre remetendo-se à uma abertura de 

vozes como se fosse um acorde. E o destaque também é do falsete enquanto uma dessas 

vozes, sendo este, um recurso tímbrico. 

 
127 Também notado por Ivan Vilela (ESCUTA COMPARTILHADA, 2021). 
128 Por exemplo, Tudo o que você podia ser, conforme já analisamos. 
129 ESCUTA COMPARTILHADA, 2021 
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Essa “desajuda da minoria massacrante” em que Milton se refere, também pode 

ser aludida a música E Daí?, pois a mesma foi feita para compor a trilha sonora do filme 

A Queda de Ruy Guerra e Nelson Xavier em 1976 (CLUBE DA ESQUINA 2, 2012). A 

Queda retrata a labuta e o sofrimento de um operário, trabalhador da construção civil que 

acaba morrendo acidentalmente no trabalho. A precarização do trabalhador, seu 

sofrimento e seu ódio de classe estão explícitos na letra da canção: 

 

Tenho nos olhos quimeras 

Com brilho de trinta velas 

Do sexo pulam sementes 

Explodindo locomotivas 

Tenho os intestinos roucos 

Num rosário de lombrigas 

Os meus músculos são poucos 

Pra essa rede de intrigas 

 

Meus gritos afro-latidos 

Implodem, rasgam, esganam 

E nos meus dedos dormidos 

A lua das unhas ganem 

E daí? 

 

Meu sangue de mangue sujo 

Sobe a custo, à contragosto 

E tudo aquilo que fujo 

Tirou prêmio, aval e posto 

Entre hinos e chicanas 

Entre dentes, entre dedos 

No meio destas bananas 

Os meus ódios e os meus medos 

E daí? 

 

Iguarias na baixela 

Vinhos finos nesse odre 

E nessa dor que me pela 

Só meu ódio não é podre 

Tenho séculos de espera 

Nas contas da minha costela 

Tenho nos olhos quimeras 

Com brilho de trinta velas 

E daí? 

 

 A parceria com Ruy Guerra também resultou em outras descobertas para Milton 

Nascimento. Por exemplo, a possibilidade de conhecer o Caribe, situação em que recebeu 

o convite para trabalhar como ator em um novo filme. Para ele, era a oportunidade em 

conhecer o outro lado da América Latina (BAHIANA, 1976, p. 37). 

Percorrendo a América Latina pela geografia brasileira, também chama a atenção 

as cidades130 mineiras, baianas e cariocas conectadas na música Olho d’água de Paulo 

Jobim e Ronaldo Bastos: 

 
130 As cidades estão destacadas no texto. 
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E já passou não quer passar 

E já choveu não quer chegar 

E me lembrou qualquer lugar 

E me deixou não sei que lá 

 

Não quer chegar e já passou 

E quer ficar e nem ligou 

E me deixou qualquer lugar 

Desatinou, caiu no mar 

 

Caiu no mar, Nena 

Pipo, cadê você? 

Dora, cadê você? 

Pablo, Lília, cadê você? 

Beira Rio 

Duas Barras 

Morro Velho 

Ponte Nova 

Maravilha 

Buracada 

Sumidouro 

Olho-d’água 

 

Caiu no mar, Pedro 

Chico, cadê você? 

Lino, cadê você? 

Zino, Zeca, cadê você? 

 

Vista Alegre 

Cruz das Almas 

Maroleiro 

Asa Branca 

Bom Sossego 

Santo Amaro 

Poço Fundo 

Montes Claros 

 

Cachoeira 

Mambucaba 

Porto Novo 

Água Fria 

Andorinha 

Guanabara 

Sumidouro 

Olho-d’água 

 

Essas conexões estão estabelecidas na medida em que as influências musicais são 

evidenciadas pelo Clube da Esquina por Minas Gerais, seja por seus compositores 

cariocas por Rio de Janeiro, ou então, por Dorival Caymmi pela Bahia. Pois, segundo 

Ronaldo Bastos, essa é uma letra inspirada em Dorival Caymmi. Para ele, o Caymmi que 

o conduz ao processo, é uma sonoridade que não é forçada que o influencia, "é a 

respiração entre uma coisa e outra, o silêncio" (RÁDIO BATUTA, 2013). 

Novamente, a conexão mar e montanha estabelecem poéticas entre eles. Parte 

dessa conexão também se estende às outras músicas do disco que fazem referência a 
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outros lugares de Minas Gerais, como Dona Olímpia de Toninho Horta, que 

originalmente é uma música instrumental131. Toninho fez essa música inspirado em uma 

mulher de Ouro Preto, que andava pelas ruas com trajes que apresentava uma ideia de 

nobreza (RÁDIO BATUTA, 2013). Ronaldo Bastos colocou letra nesta música para esse 

disco.  

Os povos originários neste disco são honrados e tem sua história registrada através 

das canções Ruas da Cidade, Testamento e Canoa, Canoa de Nelson Ângelo e Fernando 

Brant. Sendo que esta última, a letra de Brant em cima da melodia de Nelson, traz uma 

canção tropical e amazônica (RÁDIO BATUTA, 2013). Essa letra trata sobre a vida na 

comunidade Avá-Canoeiro, que são remadores excelentes. A música é uma homenagem 

ao povo Avá-Canoeiro, vítima do genocídio nos últimos anos132. O ambiente sonoro 

recria através da flauta e dos pios, sons e ruídos de pássaros, enquanto a música segue 

uma polimetria de compassos binários e ternários. O violão aparece na última parte 

instrumental da música como um violão percussivo com uma polirritmia enquanto a 

música segue em compassos quaternário com as cordas. 

Casamiento de Negros é uma música recolhida e adaptada do chamado folclore 

chileno por Violeta Parra, considerando que, a última estrofe da música é de Polo Cabrera 

(Grupo Água). A canção em compasso ternário, traz a música andina em sua matriz 

musical, situação em que é destacada principalmente, pelos instrumentos: charango, 

bombo leguero e uma flauta que remete ao timbre de uma zamponha. Participam desse 

arranjo o Grupo Tacuabé e o coral Falta de Couro. Ao todo, participam do ambiente 

musical de paisagem sonora festiva, mais de 50 vozes nesta música. Embora sejam pelo 

menos 50 pessoas no coro, a melodia é cantada apenas por Milton Nascimento que abre 

vozes sobrepostas em camadas. Milton fala da proposta da música: 

 

 

Eu conheci a música, só a música, quando era disc-jóquei da rádio de Três 

Pontas, naquele tempo. Achei bonita e aprendi a tocá-la. Depois fiquei sabendo 

que era domínio público e aí aumentou o interesse porque eu queria saber de 

onde era. A toda pessoa de língua espanhola e castelhana que chegava perto eu 

mostrava a música e perguntava: ninguém conhecia, porque não tinha o nome 

de 'Casamento de los Negros', era outro nome que agora não me lembro. Mas 

eu conheci o pessoal do grupo Água, chileno, toquei a música eles ficaram 

espantados por eu conhecê-la. A canção foi feita quando trouxeram os escravos 

da África para o Chile e os escravos morreram, porque o Chile é um país muito 

 
131 É possível ouvir essa versão no disco Terra dos Pássaros de Toninho Horta. 
132 Para saber mais, acessar o documentário “Avá-Canoeiro: a teia de um povo invisível” da jornalista Mara 

Moreira de 2006. 
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frio, eles não suportaram. A Violeta Parra fez uma adaptação e a última estrofe 

foi escrita por Polo Cabrera, que é um dos integrantes do Água. A base da 

música do disco foi acompanhada por músicos uruguaios e o coro foi formado 

por uruguaios amigos meus, juntamos mais de 80 pessoas no estúdio e no final 

tinha chileno, uruguaio e brasileiro, vozes latinas em uma só canção. 

(JARDIM, 1978) 

 

 

A letra é uma ode à negritude do início ao fim, no sentido em que conta a história 

de um casal de negros que se casam, porém, no dia seguinte ao casamento, a noiva morre. 

Tudo o que havia neste casamento de negros eram negros, reforçando e afirmando uma 

identidade cultural deste povo. No entanto, o destaque é de um São Pedro, personagem 

bíblico da igreja católica responsável pelo céu, que também é negro: 

 

Se ha formado un casamiento 

Todo cubierto de negros 

Negros novios y padriños 

Negros cuñados e suegros 

Y el cura que los casó 

Era de los mismos negros 

 

Cuando empezaron la fiesta 

Pusieron un mantel negro 

Luego llegaron al postre 

Se sirvieron higos secos 

Y se fueron a acostar 

Debajo de un cielo negro 

 

Y ya están las dos cabezas 

De la negra con el negro 

Amanecieron con frio 

Tuvieron que prender fuego 

Carbón trajo la negrita 

Carbón que también es negro 

Algo le duele a la negra 

Vino el médico del pueblo 

Recetó emplasto de barro 

Pelo del barro más negro 

Que le dieron a la negra 

Sumo de maqui del cerro 

 

Y ya murió la negrita 

Que pena para el pobre negro 

Y la fueran a enterrar 

En cajón pintao de negro 

No prendieron ni una vela 

Ay! que velorio más negro 

 

Y ya partió la negrita 

Levitando para el cielo 

Era un día muy nublado 

Todo se veía negro 

Le abrió la puerta San Pedro 

Que era de los mismos negros 
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Na literatura clássica cristã, a representação de São Pedro é de um santo branco e 

não negro, conforme Polo acrescentou na última estrofe. Polo Cabrera é ativista no que 

tange a integração das culturas latino-americanas133. É evidente que a integração pela 

contribuição da cultura negra na letra se une poeticamente com a música andina, ou seja, 

há nela uma fusão cultural, fruto da poética da relação iniciada pela cultura chilena 

(chamada na época de folclore), que se relaciona também pelo arranjo de Milton 

Nascimento e Grupo Tacuabé. 

O Grupo Tacuabé tal como o Grupo Água da estação anterior, traz a sua 

experiência musical para a música de Milton Nascimento. O Grupo Tacuabé traz a junção 

das manifestações culturais latino-americanas com base nas raízes dos povos sul-

americanos. Seus integrantes, Pippo (italiano), Pato e Eduardo Marques (uruguaios), 

possuem formação em música clássica, mas aderiram ao denominado folclore na época, 

e manifestações da cultura popular em seu repertório. “O nome do grupo é uma 

homenagem a um índio sul-americano, que no Século XVI foi levado a Paris para ser 

exposto em um museu, e ser olhado como um espécime sul-americano” (MILLARCH, 

1977). 

As poéticas da relação estabelecidas na música Casamiento de Negros, seja nos 

elementos culturais, seja através dos diferentes participantes e suas influências musicais, 

expressam a unidade latino-americana no que se refere à fusão de povos e culturas sem 

determinação de uma hierarquia. E juntam-se à essa fusão cultural, a América Caribenha 

através da música Canción por la unidad latino-americana. 

Ainda que Milton Nascimento tenha presente em sua obra mais fortemente a 

América Andina e América do Sul, a América Caribenha também permeia a sua música 

em certa medida, como por exemplo, Dos Cruces um bolero134 do espanhol Carmelo 

Larrea, gravado no disco Clube da Esquina de 1972. Em 1980, no disco Sentinela, Milton 

gravou com Mercedes Sosa, a música Sueño com Serpientes do cubano Sílvio Rodriguez.  

Outro exemplo, a música Canción por la unidad latino-americana do cubano Pablo 

Milanês e do brasileiro Chico Buarque, aproximam a sonoridade caribenha da música de 

Milton. 

Essa aproximação, em certa medida, é viabilizada por Chico Buarque, pois o 

compositor traz em sua obra essas diferentes identidades de relação da música caribenha 

 
133 Polo se considera “brachileno”, ou seja, brasileiro e chileno. Saiba mais em: 

https://www.youtube.com/watch?v=GN6Pk7FQ1qg 
134 O bolero possui matriz musical cubana. 

https://www.youtube.com/watch?v=GN6Pk7FQ1qg
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representada por Cuba. Por exemplo, os boleros Anos Dourados (Chico Buarque e Tom 

Jobim), O meu amor (Chico Buarque), as trovas cubanas Tanto Amar (Chico Buarque) e 

Iolanda (Pablo Milanês). 

Ao longo de toda a década de 1970, houve alguns shows de Chico Buarque em 

Cuba, como em 1973, no programa Concierto Brasil-Cuba, situação em que outros 

compositores participaram, como Gilberto Gil e Edu Lobo. No texto desse encontro, 

também havia uma justificativa que dizia: 

 

 

“por que Brasil?” A justificativa apontava semelhanças entre o samba e a 

conga, a bossa nova e o tumbao, os compositores Villa-Lobos e Caturla, Carlos 

Gomes e Gaspar Villate, e, por fim, homenageava Luís Carlos Prestes, 

Lamarca e Marighella. (VILLAÇA, 2001, p. 263) 

 

 

No final dos anos de 1970, também houve uma mediação cultural entre Brasil e 

Cuba, 

 

 

Esta mediação política foi responsável também por outro contato musical: o da 

MPB com a Nueva Trova Cubana, representada aqui por músicos como Pablo 

Milanés e Sílvio Rodriguez. Neste caso, tratou-se de uma mediação ligada ao 

contato direto entre músicos, como a viagem de Chico Buarque a Cuba em 

1978, onde tomou conhecimento da produção da Nueva Trova. [...] Esta 

mediação política, portanto, aproxima Cuba e os países andinos: para muito 

dos jovens universitários brasileiros, esta era o significado da expressão 

“América Latina”.  (ARIAS; ... 2018, p. 138) 

 

 

 A unidade latino-americana não se dá somente pela letra da música Canción por 

la unidad latino-americana. O arranjo de Francis Hime e Toninho Horta dessa música 

está em compasso binário predominantemente, apesar de haver uma quebra rítmica que 

aponta uma alteração de compasso logo quando Milton termina o verso Parecíamos 

extraños135. Sua matriz musical vem da música cubana, situação em que é anunciada logo 

no início com a conga e a sonoridade típica do piano. 

 
135 ESCUTA COMPARTILHADA, 2021 
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 Notamos ao longo da música que a melodia quando cantada por Chico e Milton 

não atende o mesmo andamento entre eles. Esse contexto é perceptível nas estrofes em 

destaque: 

 

El nascimiento de un mundo 

Se aplazó por un momento 

Fue un breve lapso del tiempo 

Del universo un segundo 

 

Sin embargo parecia 

Que todo se iba a acabar 

Con la distância mortal 

Que separó nuestras vidas 

 

Realizavan la labor 

De desunir nossas mãos 

E fazer com que os irmãos 

Se mirassem con temor 

 

Cuando passaron los años 

Se acumularam rancores 

Se olvidaram os amores 

Pareciamos extraños 

 

Que distância tão sofrida 

Que mundo tão separado 

Jamás se hubiera encontrado 

Sin aportar nuevas vidas 

 

E quem garante que a História 

É carroça abandonada 

Numa beira de estrada 

Ou numa estação inglória 

 

A História é um carro alegre 

Cheio de um povo contente 

Que atropela indiferente 

Todo aquele que a negue 

 

É trem riscando trilhos 

Abrindo novos espaços 

Acenando muitos braços 

Balançando nossos filhos 

 

Lo que brilla con luz propria 

Nadie lo puede apagar 

Su brillo puede alcanzar 

La oscuridad de otras costas 

 

Quem vai impedir que a chama 

Saia iluminando o cenário 

Saia incendiando o plenário 

Saia inventando outra trama 

 

Quem vai evitar que os ventos 

Batam portas mal fechadas 

Revirem terras mal socadas 

E espalhem nossos lamentos 

 

E enfim quem paga o pesar 

Do tempo que se gastou 

De las vidas que costó 

De las que puede costar 

 

Já foi lançada uma estrela 

Pra quem souber enxergar 

Pra quem quiser alcançar 

E andar abraçado nela 

 

Já foi lançada uma estrela 

Pra quem souber enxergar 

Pra quem quiser alcançar 

E andar abraçado nela

 

Logo no início do verso “A História é um carro alegre” o wood block entra fazendo 

a marcação do tempo, remendo à um metrônomo que marca o tempo para não perder o 

ritmo da música. Na última estrofe está mais evidente ainda, pois o Chico canta a melodia 

de modo atrasado em relação ao Milton. 
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 A melodia, logo no início da música quando o Chico está cantando, ele está dentro 

da rítmica do compasso binário. Porém, quando o Milton entra, ele desliza com a melodia 

dentro do compasso, ou seja, remete à uma polirritmia. A harmonia também ajuda a 

compor essa polirritmia, justamente porque os acordes acontecem fora da cabeça do 

tempo. 

 Milton canta esses versos e acredita muito quando diz que “a história é um carro 

alegre, cheio de um povo contente que atropela indiferente todo aquele que a negue” 

(JARDIM, 1978). Para ele, ainda que a censura na época interfira a todo o momento na 

vida e na obra dos artistas, é imprescindível que se relate o que acontece, que alerte as 

pessoas de todas as atrocidades do período vivido (JARDIM, 1978). Milton diz que, 

 

 

O papel do artista é o de sempre: delatar, delatar através da arte. Porque você 

tem que delatar. Mas você não vai fazer qualquer coisa só por delatar, você 

tem que fazer uma coisa que te deixe bem por dentro. A primeira coisa é você 

estar contente lá por dentro. Você tem que ser seu crítico, mas o seu trabalho 

tem que deixar você relax lá dentro, pra então você poder passar pros outros. 

Então, o papel do artista no momento é de avisar, alertar. Por exemplo, tem 

muita coisa que você não pode fazer, tem caminhos que você não pode 

percorrer. E você não vai dar uma de louco, de suicida, porque se você der uma 

de suicida você está lutando contra você, a favor do sistema. No meu caso está 

havendo uma dificuldade, uma violência danada na vida por outro lado, uma 

violência horrorosa e você não tem como sair totalmente legal, olhar na cara 

das pessoas e as pessoas se olharem e se cumprimentarem, abrir um sorriso e 

notar que todo mundo é um ser humano. (JARDIM, 1978) 

 

 

 É pertinente notarmos como o alerta, a crítica, principalmente à ditatura, vem pela 

música de Milton. Mesmo que a canção não seja dele, como é o caso de Canción por la 

unidad latino-americana, a escolha desse repertório tem as temáticas voltadas para uma 

visão de esperança sobre os fatos. É interessante como são poucas as letras ao longo do 

repertório da década de 1970 que retratam um cenário triste, do início ao fim como o caso 

de Promessas do Sol. Predominantemente, as letras citam aleatoriamente acontecimentos 

devastadores, mas esses acontecimentos nunca são o foco enquanto tragédia. 

O espírito musical das temáticas das letras está sempre voltado para um cenário 

de amor e esperança. É dessa forma que seus principais letristas compositores, Ronaldo 

Bastos, Fernando Brant e Márcio Borges, retratam poeticamente uma revolução, uma 

esperança para o povo e denunciam as ditaduras e injustiças pela via do amor. 
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 A letra dessa música é a síntese do que Edouard Glissant traz na poética da relação. 

Pois a todo o momento, as contradições e as não contradições, aquilo que existe entre a 

ambiguidade são expostas e consideradas como parte da vida e da história. A unidade 

latino-americana é o fato de acolher aquilo que chega. E quando chega, pode ser 

transformado, pode ser completamente alterado ou também descartado. É simplesmente 

viver e aceitar como se dá essa unidade repleta de rizoma que compõe a América Latina. 

 Parte desse rizoma são as identidades de relações que são amalgamadas diante da 

junção de todos os artistas que participam dessa comunhão musical (Tab. 6). Mas essa 

reunião de artistas também tinha uma finalidade objetiva para Milton. Diante da ditadura, 

muita coisa destruída pelo sistema,  

 

 

Estão acabando com tudo, os nervos à flor da pele, isso é consequência da 

pressão que está aí. E eu tenho que falar isso da minha carreira, como é a minha 

maneira, por exemplo, fazendo reunir num disco o maior número de vozes e 

sugerir que as pessoas cantem juntas. Que surjam coros, porque está faltando 

vozes juntas na vida da gente. Está faltando tudo isso. Porque se as pessoas 

não cantam juntas, não se abraçam e não se confiam uma na outra, estão dando 

de braços abertos a sua própria vida pro carrasco. Isso é claro que é do próprio 

regime, porque o destino do homem é procurar a união. Isso que está aí é contra 

os princípios naturais do homem, é uma coisa forçada, estamos desarmados 

envolvidos numa falsa liberdade que não aquela que tanto sonhamos. 

[...] A América Latina também está assim, todo o Terceiro Mundo está 

sofrendo o pão que o diabo amassou sem ter pedido isso. Você pode conseguir 

alguma coisa a muitas vozes - e a arte tem que ser a manifestação do povo 

mesmo. Então tem que se aliar, a arte tem que estar ligada ao povo. (JARDIM 

1978) 

 

 

 As dificuldades diante da ditadura também se estendem pelo acesso ao seu disco, 

que ele reconhece que por ser duplo é mais caro. No entanto, ressalta que sua música toca 

no rádio sem distinção de classe, mas ocorre que existem as problemáticas em torno da 

viabilidade de tocarem sua música no rádio e está longe de seu alcance para resolver: 

 

 

Não pensem que a censura é apenas esse órgão estabelecido que todo mundo 

fala: é claro que esse é o número um, mas às vezes ele não é o número um não, 

porque existe a censura em todos os sentidos, da gravadora que grava o que 

convém a ela, da imprensa, de tudo que envolve música. Essa censura é muito 

mais perigosa, infelizmente, do que a já estabelecida pelo governo. 

Claro que incomoda. Eu sou um negro que incomoda muita gente. É muito 

incômodo um preto chegar e comandar as massas. O Brasil é um país cheio de 

preconceitos, eu sofri e ainda sofro. Em São Paulo, numa boate, onde fui 

encontrar minha mulher que estava lá dentro, quando eu fui entrar não me 
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deixaram porque eu era preto. O porteiro me barrou, tinha um guarda da polícia 

atrás de mim que tirou um cassetete e eu parei o cara com o olho. Ele ficou 

com o cassetete no ar pronto pra me bater e eu fiquei olhando como quem diz 

bate. Bem, isso sou eu agora: você faz uma ideia do que acontece com quem 

não tem essa força, esse nome… agora, veja uma coisa: ferido todo mundo 

anda, o povo tá ferido. A vida tá absurda, o homem só aguenta viver porque 

ele é mais forte do que aparenta. (JARDIM, 1978) 

 

 

São várias as dificuldades relatadas em torno da obra de Milton Nascimento para 

ampliar o acesso à sua música. Desde a censura ao preconceito racial, o artista enfrenta e 

se reinventa diante desses crimes cometidos por parte de um sistema ditatorial e um 

racismo estrutural, haja vista a própria censura sofrida no disco Milagre dos Peixes. Como 

também, traz a denúncia de racismo em sua obra de modo afirmativo, apresentando as 

manifestações culturais de diferentes Áfricas, por exemplo, trazendo a luta de outros 

povos que sofrem racismo, como os povos originários. 

Clube da Esquina 2 é o registro de um encontro de povos e diferentes identidades 

culturais que foram se relacionando ao longo da década de 1970. Esse disco, segundo 

Milton, traz uma proposta cultural de “chegar ao ponto de poder ir para algum país da 

América Latina sem precisar de passaporte e juntar o pessoal pra cantar junto” (JARDIM, 

1978). Essa ideia de juntar pessoas trouxe para sua obra a testemunha de uma comunhão 

musical, de um rizoma, de uma experiência sonora que não estabelece qualquer 

hierarquia, classe social ou qualquer outra classificação do gênero. 
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Tabela 6 - Tabela136 do disco Clube da Esquina 2 (1978) 
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Aizik Geller x

Alceu Amoroso Lima x

Alceu de Almeida Reis x

Alexandre x

Alvaro Vetere x

Ana Revos x

Ana Terra x

Andrea x

Arlindo Penteado x

Atelisa Salles x

Azevedo x

Bee x

Beto Guedes x x x x x

Botelho x

Braz Limonge Filho x

Canarinhos de Petrópolis x

Carlos Drummond de Andrade x

Carlos Eduardo x

Celso x

César Camargo Mariano x x x x

Chico Buarque de Hollanda x x x

Cláudio Nucci x

Copinha x

Crispin Del Cistia x x

Cristiano x

Cristina Buarque x

Danilo Caymmi x x x

David x

Dazinho x

Dudo Portes x

Edson Maciel x

Eduardo Marquez x

Elias x x

Elis Regina x

Falta de Coro x

Fernando Brant x

Fernando Sizão x x x

Flávio Venturini x x x x x x x

Fran x

Francis Hime x x x x x

Frei José Luiz x

Giancarlo Pareschi x

Gordinho x

Grupo Tacuabé x x

Guettá x

Henrique Drach x

Jacques Morelenbaum x

Jayme Araújo x

João Daltro de Almeida x

João Donato x x

João Luiz x x

Joyce x x

Jorge Faini x

Jorginho x

José Alves x

José Barreto x

José de Lana x x

José Pedro Carrasco x

José Renato x

José Roberto Bertrami x x

Kiko x

Lô Borges x x x x x

Luiz Gonzaga Jr x

Luna x x

Macaxeira x

Mamão x

Marçal x

Marcello x

Márcio Borges x

Márcio Malard x

Marcio Montarroyos x

Maurício Einhorn x

Maurício Maestro x x x x

Maurilio x

Mauro Senise x

Meirelles x

Milton Nascimento x x x x x x x x x x x

Murilo Antunes x

Murillo Loures x

Nenê x x x x x

Natan Marques x x

Nathercia Teixeira x

Nelson Ângelo x x x x x x x x x

Nelson de Macedo x

Netinho x

Niltinho x

Novelli x x x x x x x

Olívia Hime x

Pablo Milanes x

Pato Rovés x x x

Paulo Jobim x x x x x

Francisco Perrota x

Pedro dos Santos x x

Pipo Spera x x x

Polo Cabrera x

Ricardo x

Ricardo Wagner x

Roger Mota x

Ronaldo Bastos x

Ruy Guerra x

Salvador Piersanti x

Samuel x

Sylvio x

Stephany x

Tavinho Moura x x x

Telma Costa x

Telo Borges x x

Toninho x

Toninho Horta x x x x x x x x x x

Tutti Moreno x

Tygel x

Violeta Parra x

Virgilio Arraes x

Wagner Tiso x x x x x

Walter Hack x

Watson Clis x

Vermelho x x

Wilson Assis Teodoro x

Zdenek Svab x

Zé Eduardo x x x x
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5. Destino final: donde todo termina abre las alas137 

 

O destino final dessa viagem expõe os aspectos que caracterizam a América Latina 

na obra de Milton Nascimento. São características de identidades musicais estéticas e 

culturais abertas. A todo o momento, suas músicas agregam e transformam significados 

musicais. O verbo ser, enquanto afirmação ou definição fechada sobre uma ideia não cabe 

em sua obra. Desse modo, concluímos alguns pontos centrais através das análises. 

O primeiro é que a análise revelou que Milton Nascimento integra a América 

Latina, mas não expõe qualquer fronteira em suas músicas. De modo que este é apenas 

um recorte de todo um universo musical que é diverso e plural. Portanto, sua obra não é 

classificável dentro de uma definição única. É uma obra de passagem, que desliza e não 

tem lugar fixo. 

O lugar em que ele ocupa na América Latina é de afirmação, de reconhecimento 

pela via do pertencimento à uma cultura que não possui definição única. Além disso, a 

latinidade em sua obra não atende à um modismo que a imprensa julgava ter na época. 

A proposta em refletirmos a América Latina na música de Milton propõe uma 

metáfora de um imenso espaço de diversidade, embora a América Latina, por vezes, seja 

compreendida sempre como um lugar geográfico. É também, mas não somente. Portanto, 

a América Latina se apresenta diante de tantas poéticas pelo caminho da desclassificação, 

conforme apontamos sob a ótica de Gutierrez (2011). A desclassificação não vem para 

negar a classificação. Ela sugere que consideremos outros mundos possíveis com suas 

contradições. 

Embora Milton Nascimento tenha expressado parte desse contexto de ditaduras 

em sua obra, bem como, o discurso latino-americano, ele não fez parte dos movimentos 

culturais latino-americanos. Pode ser sedutor imaginarmos que Milton Nascimento tenha 

participado desses movimentos de arte revolucionária e política. Mas sua participação 

sempre foi de aproximação e relação, e não de protagonista integrante direto de algum 

movimento, de modo que incorporassem seus manifestos. 

Diferentemente de alguns grupos na época, Milton Nascimento não fazia apenas 

a divulgação de músicas latino-americanas de outros países além do Brasil. Milton fazia 

 
136 Para acessar com melhor visualização a tabela, copie e cole no navegador este link: 

bit.ly/tabela_discos 
137 Referência a obra da poetisa peruana Blanca Varela. 

file:///C:/Users/fernandamarques/Downloads/bit.ly/tabela_discos
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música latino-americana e esse é um dos destaques em sua obra neste período da década 

de 1970. 

Milton Nascimento exerce uma transmutação das relações e aproximações com 

esses movimentos culturais latino-americanos. Por este motivo, também deve ser 

desclassificado enquanto um cantor latino-americano nos moldes caracterizado na época. 

É através dessa poética de relação que Milton gera outro resultado. Por exemplo, ao 

mesmo tempo em que Milton traz em Promessas do Sol a latinidade que permeia esses 

movimentos por conta da participação do Grupo Água e da sonoridade expressada através 

do arranjo musical, ele também traz a polimetria que é uma característica de sua obra. 

Outro exemplo, é o discurso narrativo da música Para Lennon e McCartney com “Eu sou 

da América do Sul”, mas permeada pelo rock, que inclusive, rendeu críticas a ele por 

trazer uma “invasão imperialista” em sua obra138. 

 A ideia de relações com a latinidade também alcança outros significados na obra 

de Milton Nascimento, como quando ele fala que é uma latinidade que veio de Minas 

Gerais, bem como a influência de uma musicalidade espanhola. Existe um religamento 

por palavras e relações com uma poética desenvolvida na Espanha. Trata-se de uma 

poética que é rizomática, ele expande a latinidade para outros locais, no sentido em que 

não está estrito ao que é produzido geograficamente em território latino-americano. Ou 

seja, aquilo que também formou a hispano-américa, enquanto mais uma camada da 

cultura latino-americana, compõe sua criação musical, é o caso da música Dos Cruces 

que ouviu na Venezuela. 

 A obra de Milton Nascimento também se apresenta como As veias abertas da 

América Latina de Eduardo Galeano (1978), no entanto, por outra via. Devemos lembrar 

que este livro do Galeano é uma denúncia histórica desde os tempos coloniais até a 

contemporaneidade. Ele retrata os aspectos de exploração econômica e dominação 

política dos países latino-americanos, inclusive do Brasil. 

Ao mesmo tempo em que Galeano expõe todas as atrocidades advindas desse 

processo de exploração e dominação, a obra de Milton expõe o resultado cultural pela via 

estética e artística pelo caminho afirmativo. Isto significa, ainda que Minas Gerais tenha 

sido uma das maiores fontes de exploração do ouro na América Latina como consta na 

obra de Galeano, Milton exalta Minas Gerais: “sou do ouro / sou Minas Gerais”. O mesmo 

ocorre com o catolicismo, que também é incorporado como uma característica cultural 

 
138 TINHORÃO, 1977. 
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que o artista absorve esteticamente em sua obra. Milton e o Clube da Esquina cultivavam 

uma ideia de América Latina que valorizava mais as semelhanças entre os países do que 

as suas diferenças. Isto é, sua obra expõe àquilo que integra os países latino-americanos 

sob o ponto de vista do pertencimento. 

Outro elemento em destaque no âmbito da latinidade é a cultura afro-brasileira 

agregada à sua obra. Não é possível pensar em América Latina sem levar em conta a 

cultura afro-brasileira. Pois, segundo Almeida (2021), identificar-se enquanto latino-

americano é uma perspectiva de resistência ao colonialismo e a busca de autonomia 

cultural, política, econômica, trata-se de um reconhecimento diante do imperialismo. 

Nestes termos, como já observamos, a inserção de musicalidades oriundas da 

cultura afro-brasileira é agregada à obra de Milton, de modo que forma um amálgama 

com outras culturas. São relações que se estendem umas nas outras e que não é possível 

separar para a defesa de uma classificação única. Por isso, as musicalidades afro-

brasileiras também compõem a América Latina139. E notamos que não se trata de uma 

musicalidade consolidada no imaginário brasileiro como é o caso do samba. Trata-se de 

musicalidades lidas como folclore na época, ou seja, partindo de uma cristalização de 

uma determinada cultura por este tipo de interpretação, que Milton absorve enquanto 

estética e reverencia em sua obra. 

Esperamos que este modesto estudo sobre a música de Milton Nascimento traga 

uma aproximação e um reconhecimento para que as pessoas que ao acessarem a sua obra 

questionem sobre seu lugar de pertencimento na América Latina. A pesquisa The 

Americas and the World: Public Opinion and Foreign Policy realizada nos anos de 2014 

e 2015, pelo CIDE (Centro de Investigação e Docência em Economia) do México, revelou 

que somente 4% dos brasileiros se identificam como latino-americanos (GUIMARÃES, 

2015). 

Por que não desejarmos que a obra de Milton nos aproxima e nos une enquanto 

América Latina? São diversas as poéticas que retratam e trazem a latinidade em sua obra, 

elas não estão atreladas a um elemento único. Por este motivo, defendemos que sua obra 

cumpre um papel social importante além das contribuições musicais. 

O segundo ponto é que o maior desafio foi a compreensão do que se caracteriza 

como América Latina. As aproximações e relações que exercem essa conexão para 

 
139 Nei Lopes compôs uma música que traz essa integração da cultura afro-brasileira à América Latina, 

chama-se Afrolatino. Para ouvir: https://www.youtube.com/watch?v=E7PCRmS1UKw  

https://www.youtube.com/watch?v=E7PCRmS1UKw
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chamarmos de América Latina foram expostas através de rastros que o artista e sua obra 

indicaram. De fato, ainda existem lacunas sobre essa temática que não foram respondidas, 

como, por exemplo, um entendimento mais aprofundado de uma musicalidade andina 

para descrever essa poética em Milton que veio também através de relações com o Grupo 

Água, pois até o momento do disco Geraes, essa sonoridade não tinha aparecido em sua 

obra. 

A obra de Milton Nascimento revela que a América Latina atravessa uma 

temporalidade e uma ideia equivocada por parte da imprensa, de que o artista está 

atendendo à um modismo da época. Milton integra a América Latina em sua obra desde 

a sua adolescência. Desde seus primeiros discos, mesmo antes de se aproximar com 

artistas de outros países, já trazia essa temática para a sua música. 

Além do mais, com a análise foi possível compreendermos o que está 

caracterizado na obra de Milton Nascimento enquanto América Latina não é somente uma 

relação com discos que traz em maior evidência essa temática, e à exemplo disso, tem o 

disco Corazón Americano, de 1985. Esse disco traz músicas e parcerias de outros países 

latino-americanos. Mesmo depois da década de 1970, Milton Nascimento seguiu se 

relacionando com artistas de outros países latino-americanos, realizando shows e 

gravando músicas desses artistas. Milton vai além de referências como essas, pois ele faz 

música latino-americana a seu modo140. 

O terceiro ponto que observamos revela as principais características musicais de 

sua obra. Antes de mais nada, sua música não oferece uma ideia evolucionista, no sentido 

em que está sempre aprimorando ou evoluindo sob uma determinada perspectiva musical, 

ou então, seguindo uma escola específica e padronizada. Não se trata de uma ideia de 

evolução e aprimoramento de um gênero musical. A obra de Milton Nascimento 

experimenta diferentes perspectivas musicais, parte de caminhos não lineares, não 

enraizados, demonstrando uma ideia de desterritorialização e reterritorialização a todo 

momento. Também não é uma música que exige uma cronologia, no que tange uma 

continuação de uma obra para a outra, como se contasse uma história única. 

A obra analisada não impõe qualquer noção de hierarquia. Por exemplo, quando 

determinada obra tem à frente o cantor enquanto um superstar. Diferente do que viria 

posteriormente com o avanço da indústria fonográfica, o cantor assumindo um papel 

 
140 Por exemplo, a música La Bamba que Milton e Naná compartilham no programa de Joyce Moreno, já 

realizado na década dos anos 2000: https://www.youtube.com/watch?v=FBq8IqZZp0s  

https://www.youtube.com/watch?v=FBq8IqZZp0s
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protagonista e considerado “mais importante” no grupo, Milton não assumiu esse lugar. 

Sua voz se destacava, é evidente. Mas a voz não era a protagonista dessa experiência. Ela 

estava junto com todos os outros instrumentos, desde um sino como em San Vicente à 

um som que Naná fez com a boca, os apitos de caça que Frederyko toca em Pai Grande, 

embora todos os músicos do Clube da Esquina o reconheçam como o protagonista e a 

cabeça de toda esta série de eventos. 

Também não existe hierarquia no que tange a determinado instrumentista ou 

gênero musical. Dentro do contexto de classificação corriqueira de popular e erudito na 

música, de acordo com as fontes acessadas sobre a vida do artista, não foi possível 

identificarmos que Milton Nascimento fizesse essa distinção. Pelo contrário, observamos 

que para ele existe música, não interessa como é rotulada. 

Através das experiências e vivências musicais, também é possível constatar que a 

música de Milton Nascimento não parte de um suporte musical, ou seja, de um 

instrumento. A música é criada em sua cabeça e adaptada em um instrumento. Trata-se 

de um som que vem da cabeça e depois vem a preocupação de como se dará sua execução. 

A exemplo disso, o uso de diferentes recursos em sua música faz parte desse processo 

criativo, como o falsete. Sua música não apresenta definições de tonalidades, no sentido 

em que escolher o tom de uma música não é necessariamente uma preocupação, já que se 

trata de um artista que pensa a voz como instrumento a ser explorado, e não como um 

instrumento que vai apenas interpretar uma música. 

É notável também a pouca presença feminina na obra do artista. Embora haja 

referências como a Maria que é retratada em várias músicas e também existem as relações 

estabelecidas com artistas como Elis Regina, mas a mulher está mais evidente por suas 

influências musicais enquanto criança, enquanto canto feminino, do que representada em 

sua obra ou participante dela. 

Os arranjos da obra de Milton revelam originalidade pelo fato de não haver um 

padrão estabelecido, eles fugiam da normalidade presente nos arranjos da maioria dos 

músicos na época141. E isso também ocorreu, pelo que pudemos notar, pela rotatividade 

e influências de arranjadores e orquestradores, como o Paulo Moura, Radamés Gnatalli, 

Dori Caymmi, Francis Hime, Wagner Tiso, Toninho Horta, Novelli, Nelson Ângelo, ele 

próprio dentre outros. 

 
141 Informação também afirmada por Wagner Tiso (TISO, 2010). 
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A instrumentação nesses arranjos era explorada de modo em que não privilegiava 

o músico com seu instrumento de ofício, ou seja, àquilo em que era a sua especialidade. 

Além da performance, os timbres não eram sempre óbvios, como é o caso da viola e do 

violão de 12 cordas em Os Escravos de Jó que se aproximam de uma sonoridade de 

berimbau. 

O período histórico em que Milton produziu as músicas analisadas sofriam forte 

influências culturais das ditaduras latino-americanas e de movimentos negros dos EUA. 

Percebemos que ambos influenciaram sua obra de modo distinto do que ocorria na época 

com outros artistas. Por exemplo, Milton Nascimento não fez parte de nenhum 

movimento de negritude na época, mas abordava temas como o racismo de modo 

afirmativo em suas músicas. Mas o racismo da negritude não foi o único que o manteve 

engajado sobre o assunto. Para ele, o racismo contra os povos originários também 

despertou consciência política. As ditaduras militares também estiveram representadas e 

foram denunciadas na obra de Milton, mas enquanto um artista não-vinculado à um 

movimento específico. 

O período de análise também foi marcado por um cenário em que a música 

considerada nacional era reconhecida por aqueles que se encontravam no eixo Rio de 

Janeiro - São Paulo - Salvador. O contexto musical em que Milton inicia sua carreira é 

que ele chega apresentando as montanhas diante de um cenário que o protagonismo estava 

com o mar da Bossa Nova. Pelo desenvolvimento narrativo da imprensa, que inicialmente 

em 1970 relegava à música de Milton Nascimento ao status de regional, já no final da 

década passa a delimitar um status nacional e internacional. A mudança desse discurso 

também destacou o que Minas Gerais estava produzindo musicalmente, considerando o 

ponto de partida pela indústria fonográfica. 

Minas Gerais proporcionou a Milton o acesso às chamadas culturas populares, 

principalmente aquelas de matrizes afro-brasileiras e religiosas. As análises 

demonstraram que a relação com essas culturas formou outros caminhos musicais, 

possibilitando outro modo de interpretar essas culturas que de alguma forma, estão 

ligadas à determinados ritos, seja na rua como um congado, como também numa igreja. 

Milton não transferiu o rito para a sua obra, ele transferiu a arte de modo ressignificado. 

Em outras palavras, a sua música percorreu a noção de uma errância, pois não possui um 

destino exato, seja para fins religiosos ou de manifestação cultural. 
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Esse é o contexto da poética da relação que Milton traz para a sua música. Ele 

vivenciou essas experiências e transferiu para o processo criativo de modo que não 

precisou ser o protagonista dessas manifestações e nem um católico praticante para fazer 

um disco como o Sentinela em 1980, por exemplo. O uso do sentimento religioso também 

requer o entendimento mais profundo de uma América Latina que é católica em sua 

essência colonial. 

Uma das perguntas do roteiro de análise tinha como foco abordar a matriz musical. 

Isto significa responder às perguntas: a obra tem uma matriz musical em seu ritmo? Qual 

é a matriz? À que ela faz alusão? De modo geral, de acordo com as obras analisadas, as 

músicas não possuem uma matriz musical. As músicas possuem várias matrizes musicais. 

Ora essas matrizes são identificáveis de acordo com o repertório da música popular 

brasileira definidas pela historiografia e musicologia, como por exemplo, a música Reis 

e Rainhas do Maracatu que é um samba. Ora essas matrizes musicais são de 

aproximações, ou seja, lembra determinado ritmo, mas não é exatamente aquilo, como 

por exemplo, Maria três filhos que traz elementos do congado mineiro em seu ritmo, mas 

não é exatamente um congado como é em Os Escravos de Jó. 

É recorrente o uso da ideia de que “também é determinada coisa”142, ou seja, tem 

rock, mas também tem experimentalismo, mas também tem psicodelia, mas também tem 

polimetria. Portanto, utilizar-se do “também” não é contraditório. Por isso, a indicação de 

uma matriz musical serviu na análise como uma aproximação às diferentes culturas, 

descartando qualquer possibilidade essencialista sobre o ritmo ou a estética musical. 

A fusão de duas culturas afro-brasileiras, o congado e o berimbau, também 

provoca uma reflexão sobre ancestralidade e tradição. Em que medida a ancestralidade e 

a chamada tradição é invocada por Milton Nascimento? Considerando que tudo é 

construído socialmente e culturalmente, a ancestralidade e a tradição são acionadas na 

vida e na obra de Milton Nascimento pelas relações que ele estabelecia com outras 

pessoas, e a exemplo disso, temos a Clementina de Jesus. A Clementina era uma musicista 

que recriava essa tradição, compondo uma transformação da tradição pela via estética. 

Além disso, ela também vivia sua ancestralidade através das conexões que fazia com as 

manifestações culturais afro-brasileiras. Milton não traça o mesmo caminho da 

 
142 “Concepções infinitas aguardam por instâncias, formando e reformando proposições. E confirmar várias 

proposições simultaneamente não é contraditório; é simplesmente uma declaração de incerteza. Entretanto, 

uma instância não é apenas, é também. Por meios de explicação “também é” nos permite ver como a 

desclassificação surpreendentemente interrompe hierarquias conceituais, cancelando o privilégio de 

qualquer visão classificatória [...]”. (GARCÍA GUTIÉRREZ, 2011, p. 11) 
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Clementina143. A construção cultural e musical de Milton também é outra. Por isso a 

ancestralidade e a tradição da cultura afro-brasileira em Os Escravos de Jó são acionadas 

também pela relação com o outro, como Clementina e Naná Vasconcelos. O que 

entendemos por ancestralidade na obra analisada é a continuidade de uma tradição de 

modo transformador quando o congado é recriado em outro contexto. 

A característica de montagem e também a influência do cinema estão evidentes 

desde o disco Milton de 1970 até o Clube da Esquina de 1978. Trata-se de temas que 

atingem os outros integrantes também, como Durango Kid de Toninho Horta e Fernando 

Brant, Canto Latino de Milton Nascimento e Ruy Guerra, Tudo o que você podia ser de 

Márcio Borges e Lô Borges, Cravo e Canela de Milton Nascimento e Ronaldo Bastos que 

homenageia a atriz Dina Sfat, músicas do disco Milagre dos Peixes utilizadas na trilha 

d’Os Deuses e os Mortos de Ruy Guerra, e outras músicas que trazem a influência do 

cinema, seja por homenagens, seja pelas letras enquanto montagem, seja enquanto trilha 

sonora ou então, enquanto citação e impacto dos filmes que assistiram. Até porque, tudo 

começou por consequência do cinema. 

Compreender a ideia de montagem nas letras também desperta a ideia de que algo 

que aparentemente está fora de contexto significa sempre e simultaneamente múltiplas 

coisas. Ou seja, partir das instâncias que determinada coisa “também é”, amplia a 

concepção de mundo, amplia a ideia que temos sobre a cultura, sobre uma noção de 

identidade. E o exemplo sobre isso é a música Para Lennon e McCartney, que, embora a 

ideia de latinidade seja reforçada pelo verso “Eu sou da América do Sul”, ela também 

apresenta as outras identidades de relação: “sou cowboy, sou do ouro, eu sou vocês, sou 

do mundo, sou Minas Geraes”. 

As letras analisadas partiram da ideia e concepção de uma interpretação poética, 

de texto e de contexto de criação. Essas análises partem de um ponto de vista, não 

significa que a mensagem daquela determinada letra é inquestionavelmente aquela. 

Talvez nem houvesse mensagem, apenas uma interpretação da poesia que cada um sente 

como quiser. 

Outro destaque nas letras analisadas neste período da década de 1970, é que parte 

delas não costumam apresentar refrão. Ou seja, uma lógica de estrofe e refrão, aonde 

 
143 É recorrente para a branquitude a ideia de que toda pessoa negra nasce com ancestralidade, com pré-

disposição às manifestações afro-brasileiras e coisas deste tipo. Trata-se de um olhar racista que reduz a 

compreensão sobre o outro, ignorando que a sociedade é constituída de construções sociais, culturais, 

políticas, ideológicas e etc. 
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existe uma estrofe e depois uma outra estrofe chamada de refrão por repetir sempre a 

mesma letra. Pelo contrário, a melodia se repete, mas a letra não. Isso ocorre em Os 

Escravos de Jó | O homem da sucursal | Caxangá, Promessas do Sol e Maria Três Filhos, 

por exemplo. 

Compreendemos que existe uma visão política sobre a obra de Milton 

Nascimento, que é o fato de fazer também música de protesto. A percepção realista de 

modo não-normatizado encontra-se enquanto característica na música de protesto de 

Milton. No entanto, ampliam a ideia de música de protesto, pois não se trata apenas de 

música com letra, mas também é música de protesto a chamada música instrumental, 

como no disco Milagre dos Peixes. São poucas as músicas, que como Promessas do Sol, 

trazem um aspecto triste e de sofrimento na letra. As letras acessam outra linha de 

pensamento na época, elas transcendem o sentido estrito da palavra, é uma poesia de 

força. É uma música que noticia também, haja vista o genocídio do povo Avá-Canoeiro 

que influenciou Fernando Brant em Canoa, Canoa. No entanto, ao invés de expor a dor 

do povo Avá-Canoeiro, ele opta por homenagear e falar das virtudes desse povo. 

Isto significa que ao mesmo tempo em que a obra de Milton Nascimento denuncia 

as atrocidades daquele período, ela o faz de outro modo, ela exalta outras características, 

ela exalta luta, resistência e coloca a ideia de revolução pela via da esperança. É uma 

música de protesto invertida se pensarmos nos termos em que era reconhecida na época. 

As músicas de protesto, principalmente aquelas que se faziam conhecidas através dos 

Festivais de Canção, como Para não dizer que não falei das flores de Geraldo Vandré, 

traziam e expunham as dores, as perseguições. Segundo Ivan Vilela, as letras do Clube 

da Esquina trazem uma saudação e evocação da beleza das coisas, falando de coisas boas 

e não negativas (VISTA, 2021). 

As músicas de protesto do Clube da Esquina também acionam lugares do passado, 

acionam a memória, registram a história do que foi destruído por forças adversas aos 

anseios do povo144, como é o caso de Ponta de Areia, Saudades dos Aviões da Panair, as 

músicas que falam da mulher chamada Maria. 

Com a análise constatamos algumas práticas de conexões musicais. A primeira 

delas, que antecede até mesmo o fazer musical, é a amizade. Todos que participaram do 

processo criativo e musical do Clube da Esquina criaram laços de amizade que 

reverberaram na metodologia da produção musical da década de 1970. A coletividade 

 
144 Observado também por Ivan Vilela (ESCUTA COMPARTILHADA, 2021). 
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fundamentada na amizade proporcionou parcerias singulares de composições, arranjos 

coletivos e compartilhados, regência compartilhada, orquestrações distintas e inúmeras 

participações artísticas de diferentes gêneros da música. Foram mais de 260 artistas 

envolvidos ao longo dos 6 discos analisados da década de 1970, sem contabilizarmos os 

profissionais técnicos. 

Esse processo de criação foi comungado por todos os envolvidos. É não ter regra 

musical estabelecida de acordo com uma escola específica. A escola e a linha evolutiva 

dessa música, é certamente, a amizade. A amizade para Milton Nascimento tem uma 

conotação política de união. A coletividade é o fundamento primeiro e a regra que 

perpassa todo o período de criação e produção musical. 

Esse padrão de coletividade também gerou uma segunda conexão musical que 

influenciou no resultado sonoro do Clube da Esquina: o rodízio da instrumentação entre 

os músicos. 

Vimos que os músicos revezavam os instrumentos, situação que provoca 

performances distintas entre eles. E isso também dificulta a identificação de uma 

particularidade sonora. Essa identificação normalmente vem pelo timbre, pela técnica, ou 

seja, pela forma como cada músico toca aquele instrumento, vem por frases melódicas ou 

rítmicas, acordes corriqueiros, caminhos harmônicos que se tornam marcas de 

determinado músico. Mas essas particularidades isoladas são de difícil identificação no 

caso de revezamento da instrumentação. Essa investigação minuciosa sobre cada um, 

enriqueceria nos detalhes que eles trouxeram para essa experiência sonora chamada Clube 

da Esquina. E o fato de expor particularidades de cada um cumpre o papel de mostrar a 

diversidade na unidade e a unidade na diversidade. 

Conforme notamos na tabela145 de revezamento de instrumentos dos músicos 

(Tab. 7), ao longo de todas as estações percorridas, os músicos não se restringiram ao seu 

instrumento específico. O cenário é distinto quando se ouve um grupo em que 

determinado músico está tocando seu instrumento de ofício. 

Ao mesmo tempo em que as definições musicais também não são claras, são 

justamente esses encontros e desencontros de um músico ser especialista ou não em 

determinado instrumento que torna a música de Milton Nascimento e do Clube da 

Esquina única. Quem mais, além deles, fizeram música com essa sonoridade? 

 
145 Essa tabela diz respeito aos músicos que protagonizaram a história do Clube da Esquina. E, essa 

característica sonora de performance é notada também por Ivan Vilela (2010). 
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Tabela 7 – Tabela Resumo – Rodízio 

 

 

Além disso, outra marca conceitual identificada por Ivan Vilela (VISTA, 2021), 

é o fato de haver uma manipulação da escuta sobre as músicas146. Esse aspecto gera outra 

experiência sonora que além do som, o processo de hierarquia também está ausente, como 

o uso da percussão em volume maior que o da voz. 

Essa sonoridade particular do Clube da Esquina fez com que muitos o colocassem 

sob uma ideia de movimento musical ou chamado de grupo mineiro. Notamos que essas 

terminologias de classificação são opostas ao que Milton Nascimento acredita. Os valores 

musicais para o artista estão concentrados em sua poética. Ele não parte de uma ideia de 

que tem uma banda, um grupo que atende exclusivamente aos seus anseios musicais. 

A produção musical é coletiva e compartilhada enquanto princípios. 

 
146 “Nos discos, normalmente a disposição dos sons para a escuta segue um padrão bem definido. Pensa-

se em um panorama sonoro de 180°, o nosso campo auditivo. Nesse panorama, no momento da mixagem 

(que é o misturar dos instrumentos, que foram gravados independentemente, e seus volumes), dividimos 

igualmente ou quase igualmente em um canal e outro (90° cada um deles) os sons. Assim, se colocarmos 

duas caixas acústicas de um som estéreo, uma de cada lado de nosso corpo, na direção de nossos ouvidos, 

perceberemos que a voz canta como se estivesse na nossa frente e os instrumentos serão, normalmente, 

distribuídos igualmente em cada quadrante. Isso resulta em uma escuta equilibrada. No álbum Clube da 

Esquina a divisão em quadrantes dessa escuta é feita de forma irregular. Várias vezes notamos a voz em 

um só canal do estéreo e o reverb da voz no outro canal. Os instrumentos não são distribuídos igualmente 

nos quadrantes. Isso resulta em um outro padrão de escuta, difícil de definirmos tecnicamente em palavras, 

e mais fácil de percebermos através dos sons.” (VILELA, 2010, p. 22) 
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 Deste modo, um dos contrapontos pertinentes na obra de Milton Nascimento é 

que a sua obra não é apenas sua. Sua obra é construída não apenas com base na 

constituição de indivíduos, mas principalmente pelas camadas de experiências adquiridas 

em contato com o outro e a permissão de modificar-se com e por eles. Falar de suas 

músicas sem o peso da amizade e da contribuição de cada um que estava criando e 

fazendo música com ele, é um erro. Podemos afirmar que Milton é o protagonista dessas 

experiências musicais. Afinal, eram dele todos os discos analisados. 

Outra conexão manifestada nos discos são as citações de uma obra sobre a obra, 

e essas citações vão desde os arranjos, frases de letra, melodia até título de músicas. Além 

dessas citações que também são chamadas de músicas incidentais na ficha técnica quando 

identificadas, a obra apresenta composição dentro da composição. Como observado por 

Wagner Tiso, Cais é um desses exemplos também (AMARAL, 2018, p. 262). Dessa 

forma, notamos que não existe um apego à uma versão específica da música. 

Observamos que a música de Milton Nascimento é sempre uma aproximação com 

referenciais musicais distintos, sendo esses chamados de ocidentais, afro-brasileiros, 

andinos, caribenhos ou sem qualquer classificação. Mas não é exatamente uma coisa ou 

outra, ele estabelece uma relação, aproximação. É uma música que desliza para outras 

coisas a todo o momento, e, parte disso está a América Latina. 

Uma lacuna a ser explorada nos estudos da obra de Milton Nascimento seria trazer 

de modo aprofundado a contribuição musical dos músicos que fizeram parte do Clube da 

Esquina. Ou seja, o que cada músico traz enquanto individualidade musical em sua 

performance e sonoridade que contribuiu para esse resultado? Seria uma outra perspectiva 

de visualizar e analisar os discos de Milton Nascimento. 

Além disso, essa pesquisa também apresentou muitas abordagens que poderíamos 

fazer sobre a obra de Milton, principalmente, no que tange a influência e presença das 

manifestações afro-brasileiras, como o congado e o candombe. Quais congados e 

candombes são esses? Essas referências vêm de onde? De quais grupos? 

Por fim, ao mesmo tempo em que o destino final dessa viagem sugere diferentes 

compreensões de entendimento do que é a América Latina na obra de Milton Nascimento, 

também deixa uma provocação sobre uma reflexão trazida por Galeano (1990) de uma 

América Latina que ainda não foi descoberta. O fato é que Milton Nascimento nos 

apresentou um pouquinho do que ela é. 
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GÓMEZ, Armando Tejada et. al. Manifiesto del Nuevo Cancionero. [Mendoza, AR, 

1963]. Homenaje a Mercedes Sosa. Realidad económica. Buenos Aires, AR, no 247, p. 

7-10, oct./nov. 2009. Disponível em: 

http://www.iade.org.ar/system/files/ediciones/realidad_economica_247.pdf Acesso em 

10 de junho de 2020. 

 

GULLAR, Ferreira. Barulhos (1980 - 1987). (Toda Poesia) Rio de Janeiro: José 

Olympio, 1987. 

http://revistas.puc-campinas.edu.br/transinfo/include/getdoc.php?id=905&article=457&mode=pdf
http://revistas.puc-campinas.edu.br/transinfo/include/getdoc.php?id=905&article=457&mode=pdf
http://www.iade.org.ar/system/files/ediciones/realidad_economica_247.pdf


 

 

 

179 

 

IANNI, Octavio. Enigmas do Pensamento Latino-Americano. São Paulo: IEA-USP, 

2002.  

 

IKEDA, Alberto T. Música política: alguns casos latino-americanos. Actas del Congreso 

Latinoamericano IASPM International Association for the Study a Popular Music: 

Música Popular en América Latina. Chile: FONDART, 1999.  

 

IKEDA, Alberto T. Música, política e ideologia: algumas considerações. V Simpósio 

Latino-Americano de Musicologia. Paraná: Fundação Cultural de Curitiba, 2001. 

 

LOPES, Nei. Dicionário escolar afro-brasileiro. 2ª ed. São Paulo: Selo Negro, 2014. 

 

LOPES, Nei. Novo Dicionário Banto no Brasil. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 

2015. 

 

LUCAS, Glaura. Os sons do Rosário: um estudo etnomusicológico do congado 

mineiro – Arturos e Jatobá. Vol. 1 e 2. Dissertação (Mestrado em Música), Escola de 

Comunicação e Artes, Universidade de São Paulo, 1999. 

 

MENDES, P. E; SILVA, G. F.  Educação Intercultural, Epistemologia Latino Americana 

e descolonização do saber. XI Semana Científica do UNILASALLE. Canoas, 2015.  

 

MORAIS, Cida. O teatro de José Vicente: Primeiras Obras. São Paulo: Imprensa 

Oficial, 2010. 

 

MUKUNA, Kazadi Wa. Sobre a busca da verdade na etnomusicologia: Um ponto de 

vista. Revista USP, São Paulo, n. 77, p. 12-23, março/maio 2008. 

 

MUKUNA, Kazadi Wa. XII Encontro de Culturas Tradicionais da Chapada dos 

Veadeiros: Oficina Presença Bantu na Música Brasileira. Disponível em 

https://www.youtube.com/watch?v=A7ghKLb6zHk Acesso em 8 de fevereiro de 2020. 

 

NAPOLITANO, Marcos. A síncope das ideias: a questão da tradição na música popular 

brasileira. 1 ed. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2007. 

 

NAPOLITANO, Marcos. Cultura Brasileira: utopia e massificação (1950-1980). 3 ed. 

São Paulo: Contexto, 2008. 

 

NATTIEZ, Jean-Jacques. O desconforto da musicologia. Per Musi: Belo Horizonte, 

n. 11, 2005, p.5-18 

 

https://www.youtube.com/watch?v=A7ghKLb6zHk


 

 

 

180 

PIEDADE, A.T.C. Algumas questões da pesquisa em etnomusicologia. In: FREIRE, 

V.B. Horizontes da pesquisa em música. Rio de Janeiro: 7Letras, 2010. p. 63-81. 

 

PIEDADE, Acácio Tadeu de C. “Análise musical e contexto na música indígena: a 

poética das flautas”. Revista transcultural de música: Dossier, objetos sonoros-visuais 
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file:///C:/Users/fernandamarques/Dropbox/PESQUISA%20ACADÊMICA/Escrita%20-%20Mestrado/UAI,%202018%20https:/www.uai.com.br/app/noticia/musica/2018/05/13/noticias-musica,227159/milton-nascimento-faz-homenagem-as-maes-com-nova-versao-de-maria-mari.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2020/02/meninos-da-capa-de-clube-da-esquina-processam-milton-lo-e-emi-por-imagem.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2020/02/meninos-da-capa-de-clube-da-esquina-processam-milton-lo-e-emi-por-imagem.shtml
https://www.youtube.com/watch?v=uPBkw3lKJn8
https://www.youtube.com/watch?v=3-Rj-NhMsIw
https://www.youtube.com/watch?v=0dkDxvLC_Hw


 

 

 

183 

EBC. História Hoje: Conheça a história do cantor e compositor Zé Rodrix. EBC: Agência 

Brasil, 25 de novembro de 2016. Disponível em 

https://agenciabrasil.ebc.com.br/radioagencia-nacional/acervo/cultura/audio/2016-

11/historia-hoje-conheca-historia-do-cantor-e-compositor-ze-rodrix/ Acesso em 18 de 

março de 2021. 

 

EBC, Rádios. Supertônica exibe segunda parte de entrevista com o músico Fredera. EBC: 

Supertônica, 7 de abril de 2017. Disponível em 

https://radios.ebc.com.br/supertonica/2017/04/fredera-e-historia-da-moderna-musica-

brasileira-segunda-parte Acesso em 18 de março de 2021. 

 

EM CULTURA. Milton Nascimento: “O Clube da Esquina era um retrato do Brasil”. 

Jornal Estado de Minas, 18 de março de 2012. Disponível em 

http://www.caleidoscopio.art.br/entrevistas/clube-da-esquina.html Acesso em 30 de 

agosto de 2020. 

 

ESCUTA COMPARTILHADA. Prática de escuta conjunta sobre os discos analisados. 

Online: março de 2021. (realizado pelo orientador e orientanda) 

 

FARIA, Nelson. O início do “Som Imaginário” com Luiz Alves | Pequenas Histórias. Um 

café lá em casa, 23 de março de 2020. Disponível em 

https://www.youtube.com/watch?v=4srPv2sxJkY Acesso em 18 de março de 2021. 

 

FARIA, Nelson. Um café lá em casa com Robertinho Silva e Nelson Faria. Um café lá 

em casa, 1 de outubro de 2015. Disponível em  

https://www.youtube.com/watch?v=Z6i_7MkN6_o Acesso em 18 de março de 2021. 

 

FILME, Geraldo. Batuque de Pirapora. Disponível em 

https://www.youtube.com/watch?v=H7BGkmjV5_U Acesso em 20 de abril de 2020. 

 

FINALMENTE, surge um superstar brasileiro! Revista Pop: maio de 1977. Editora 

Abril, nº 55. (p. 74 - 76) 

 

FOLHA DE S. P. Meninos da capa de Clube da Esquina processam Milton, Lô e EMI 

por imagem. São Paulo, 13 de fevereiro de 2020. Disponível em 

https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2020/02/meninos-da-capa-de-clube-da-

esquina-processam-milton-lo-e-emi-por-

imagem.shtml#:~:text=Na%20verdade%2C%20eram%20Ant%C3%B4nio%20Carlos,e

%20uso%20indevido%20da%20imagem Acesso em 30 de dezembro de 2020. 

 

FRANCO, Luiza. Presença maior de negros na mídia tem ‘mais a ver com consumo do 

que representatividade'. BBC News Brasil, São Paulo, 20 de novembro de 2019. 

Depoimento disponível em https://www.bbc.com/portuguese/geral-

https://agenciabrasil.ebc.com.br/radioagencia-nacional/acervo/cultura/audio/2016-11/historia-hoje-conheca-historia-do-cantor-e-compositor-ze-rodrix/
https://agenciabrasil.ebc.com.br/radioagencia-nacional/acervo/cultura/audio/2016-11/historia-hoje-conheca-historia-do-cantor-e-compositor-ze-rodrix/
https://radios.ebc.com.br/supertonica/2017/04/fredera-e-historia-da-moderna-musica-brasileira-segunda-parte
https://radios.ebc.com.br/supertonica/2017/04/fredera-e-historia-da-moderna-musica-brasileira-segunda-parte
http://www.caleidoscopio.art.br/entrevistas/clube-da-esquina.html
https://www.youtube.com/watch?v=4srPv2sxJkY
https://www.youtube.com/watch?v=Z6i_7MkN6_o
https://www.youtube.com/watch?v=H7BGkmjV5_U
https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2020/02/meninos-da-capa-de-clube-da-esquina-processam-milton-lo-e-emi-por-imagem.shtml#:~:text=Na%20verdade%2C%20eram%20Ant%C3%B4nio%20Carlos,e%20uso%20indevido%20da%20imagem
https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2020/02/meninos-da-capa-de-clube-da-esquina-processam-milton-lo-e-emi-por-imagem.shtml#:~:text=Na%20verdade%2C%20eram%20Ant%C3%B4nio%20Carlos,e%20uso%20indevido%20da%20imagem
https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2020/02/meninos-da-capa-de-clube-da-esquina-processam-milton-lo-e-emi-por-imagem.shtml#:~:text=Na%20verdade%2C%20eram%20Ant%C3%B4nio%20Carlos,e%20uso%20indevido%20da%20imagem
https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2020/02/meninos-da-capa-de-clube-da-esquina-processam-milton-lo-e-emi-por-imagem.shtml#:~:text=Na%20verdade%2C%20eram%20Ant%C3%B4nio%20Carlos,e%20uso%20indevido%20da%20imagem
https://www.bbc.com/portuguese/geral-50482127?SThisFB&fbclid=IwAR2fY3XgAZUA2iNQGZLLFdUPhsSPlEyckJSqFBD1gO1Xyn33RY7HD95sBNM


 

 

 

184 

50482127?SThisFB&fbclid=IwAR2fY3XgAZUA2iNQGZLLFdUPhsSPlEyckJSqFBD

1gO1Xyn33RY7HD95sBNM Acesso em 17 de dezembro de 2019. 

 

FRANCO, Vera. Eh, Minas Gerais, sô! Jornal do Brasil, 16 de novembro de 1989. (s/p) 

 

GELEDÉS. Milton Nascimento conta como o racismo despertou sua consciência política. 

Texto de Gabriela Ferreira. Portal Geledés, 10 de abril de 2018. Disponível em 

https://www.geledes.org.br/milton-nascimento-conta-como-o-racismo-despertou-sua-

consciencia-

politica/?gclid=Cj0KCQjw7sz6BRDYARIsAPHzrNKvGP4pPmKSVGc5iuoTcAnCqD

u-bItappE8sRCN8AGXtYKEbM-f2BAaAlkNEALw_wcB Acesso em 15 de janeiro de 

2021. 

 

GLISSANT, Edouard. INSTITUT DU TOUT-MONDE: L'invitation au voyage - 

Édouard Glissant. 2004. Disponível em 

https://www.youtube.com/watch?v=htIto1xtYBw Acesso em 11 de novembro de 2020. 

 

GLOBO PLAY. Milton Nascimento e Roda do Esquenta! fazem homenagem a 

Clementina de Jesus. 2013. Disponível em https://globoplay.globo.com/v/2706233/ 

Acesso em 31 de dezembro de 2020. 

 

GLOBO. Milton Nascimento: "Adoro novela". Revista QUEM, 19 de setembro de 2011. 

Edição 576. Disponível em 

https://revistaquem.globo.com/Entrevista/noticia/2012/05/edicao-576-19092011-adoro-

novela.html Acesso em 21 de março de 2021. 

 

GONTIJO, Ricardo. Milton: viagem ao fundo de Minas. Canja: 18 de setembro a 1 de 

outubro de 1980. Ano I, nº 13. (p. 15 - 17)  

 

GUIMARÃES, Thiago. Brasileiro despreza identidade latina, mas quer liderança 

regional, aponta pesquisa. BBC Brasil, Londres, 21 de dezembro de 2015. Disponível 

em https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/12/151217_brasil_latinos_tg Acesso 

em 8 de janeiro de 2021. 

 

JARDIM, Roberto. Folhetim 96: Milton Nascimento, um negro que incomoda muita 

gente. FOLHA DE SÃO PAULO, 19 de novembro de 1978.  

 

JESUS, Clementina de. Arquivo Nacional: Clementina de Jesus. Entrevista TVE, 1976. 

Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=Tf3EEANqwk8 Acesso em 5 de 

janeiro de 2021. 

 

https://www.bbc.com/portuguese/geral-50482127?SThisFB&fbclid=IwAR2fY3XgAZUA2iNQGZLLFdUPhsSPlEyckJSqFBD1gO1Xyn33RY7HD95sBNM
https://www.bbc.com/portuguese/geral-50482127?SThisFB&fbclid=IwAR2fY3XgAZUA2iNQGZLLFdUPhsSPlEyckJSqFBD1gO1Xyn33RY7HD95sBNM
https://www.geledes.org.br/milton-nascimento-conta-como-o-racismo-despertou-sua-consciencia-politica/?gclid=Cj0KCQjw7sz6BRDYARIsAPHzrNKvGP4pPmKSVGc5iuoTcAnCqDu-bItappE8sRCN8AGXtYKEbM-f2BAaAlkNEALw_wcB
https://www.geledes.org.br/milton-nascimento-conta-como-o-racismo-despertou-sua-consciencia-politica/?gclid=Cj0KCQjw7sz6BRDYARIsAPHzrNKvGP4pPmKSVGc5iuoTcAnCqDu-bItappE8sRCN8AGXtYKEbM-f2BAaAlkNEALw_wcB
https://www.geledes.org.br/milton-nascimento-conta-como-o-racismo-despertou-sua-consciencia-politica/?gclid=Cj0KCQjw7sz6BRDYARIsAPHzrNKvGP4pPmKSVGc5iuoTcAnCqDu-bItappE8sRCN8AGXtYKEbM-f2BAaAlkNEALw_wcB
https://www.geledes.org.br/milton-nascimento-conta-como-o-racismo-despertou-sua-consciencia-politica/?gclid=Cj0KCQjw7sz6BRDYARIsAPHzrNKvGP4pPmKSVGc5iuoTcAnCqDu-bItappE8sRCN8AGXtYKEbM-f2BAaAlkNEALw_wcB
https://www.youtube.com/channel/UCo1z-PeFMu8eS0B8peK20VA
https://www.youtube.com/watch?v=htIto1xtYBw
https://globoplay.globo.com/v/2706233/
https://revistaquem.globo.com/Entrevista/noticia/2012/05/edicao-576-19092011-adoro-novela.html
https://revistaquem.globo.com/Entrevista/noticia/2012/05/edicao-576-19092011-adoro-novela.html
https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/12/151217_brasil_latinos_tg
https://www.youtube.com/watch?v=Tf3EEANqwk8


 

 

 

185 

JESUS, Clementina de. Documentário sobre Clementina de Jesus. 2017. Disponível 

em https://www.youtube.com/watch?v=u5T7mRLUNC0 Acesso dia 8 de janeiro de 

2021. 

 

JESUS, Clementina de. Programa Ensaio: Clementina de Jesus. TV Cultura, 1973. 

Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=UOeasCR0BTQ Acesso em 8 de 

janeiro de 2021. 

 

JINKINGS, Ivana. Cuba. Enciclopédia Latinoamericana. Disponível em: 

http://latinoamericana.wiki.br/verbetes/c/cuba. Acesso em 22 de fevereiro de 2020. 

 

JORNAL INTERVALO. Milton: favorito da música jovem. 1967, nº 249. (s/p) 

 

JORNAL DA TARDE. Vejam: É Milton em seu renascimento. 30 de junho de 1970. 

 

KUBRUSLY, Maurício. O disco de Milton não cabe em rótulos, é apenas um dos 

melhores do ano. Jornal da Tarde: 23 de agosto de 1973. 

 

LARANJEIRA, Artur. Simonal canta com pimenta. Folha de São Paulo: São Paulo, 12 

de junho de 1970. (p. 21) 

 

LOCAL, Reportagem. Ilustrada: Milton fala de seu filho “oculto” em show. Folha de 

São Paulo: São Paulo, 9 de agosto de 1997.  

 

LUZ, Celina. Na esquina a hora legal. Jornal do Brasil, 26 de abril de 1972. 

 

MANCALA. Fandom: Kiela (português). Disponível em 

https://mancala.fandom.com/wiki/Kiela_(portugu%C3%AAs) Acesso em 9 de janeiro de 

2021. 

 

MANCHETE, Revista: Milton Nascimento: a longa travessia do sucesso. Entrevista a 

Margarida Autran. 1968. (s/p) 

 

MARCHA contra o preconceito chega a Aparecida. Folha da Tarde, 16 de novembro de 

1995. (s/p) 

 

MENDES, Lucas; TEIXEIRA JR, Antônio. A canção que ganhou o Rio. Revista Fatos 

& Fotos, Brasília, 4 de novembro de 1967. Ano VII, nº 353. 

 

MILLARCH, Aramis. Almanaque: Grupo Tacuabé. Estado do Paraná, 7 de dezembro 

de 1977, p. 1. Disponível em https://www.millarch.org/artigo/grupo-tacuabe Acesso em 

1 de abril de 2021. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=u5T7mRLUNC0
https://www.youtube.com/watch?v=UOeasCR0BTQ
http://latinoamericana.wiki.br/verbetes/c/cuba
https://mancala.fandom.com/wiki/Kiela_(portugu%C3%AAs)
https://www.millarch.org/artigo/grupo-tacuabe


 

 

 

186 

MILTON e o Clube da Esquina. Produção de Caio Gullane e Fabiano Gullane. 

Roteiristas: Danilo Gullane, Marcelo Dantas e Vitor Mafra. Minas Gerais, Gullane, 2019. 

1ª temporada (episódios 1, 2, 3, 4, 5, 6). Disponível em 

https://canaisglobo.globo.com/assistir/c/p/v/8252832/ Acesso em 23 de fevereiro de 

2020.  

 

MILTON favorito da música jovem. Intervalo: nº 249 (ou 259), 1967. (s/p) 

 

MILTON Nascimento lembra como o preconceito racial despertou sua consciência 

política. O Globo: 3 de junho de 2017. Disponível em 

https://oglobo.globo.com/cultura/musica/milton-nascimento-lembra-como-preconceito-

racial-despertou-sua-consciencia-politica-21431475 Acesso 17 de março de 2020. 

 

MILTON, o que nunca parou. Jornal da Tarde, 4 de abril de 1972. (s/p) 

 

MILTON Nascimento: “preto-de-alma-branca é a mãe de quem falou”. O Pasquim: Rio 

de Janeiro, ano X, n.º 496, 29 de dezembro de 1978 a 4 de janeiro de 1979. 

 

NEPOMUCENO, Eric. Solitário, inquieto, angustiado: Milton Nascimento. Jornal da 

Tarde, 10 de novembro de 1972. (s/p) 

 

OLIVEIRA, Ana de. Movimento Tropicália. Disponível em 

http://tropicalia.com.br/identifisignificados/movimento Acesso em 23 de março de 2021. 

 

O PASQUIM. Milton Nascimento. Ed. n º 90, 25 de março de 1971. 

 

O PASQUIM. Milton Nascimento - Geraes. 1977, p. 27. Edição 393. 

 

O PASQUIM. Respeito é bom e eu também gosto. 1976, p. 12. Edição 360. 

 

O PASQUIM. Viva Chico: brasileiros em Roma. ed. 13, 1969, p. 3. 

 

PEREIRA, Edimilson de Almeida. A memória na palavra: Notas sobre a linguagem 

simbólica e a oralidade no ritual do Candombe em Minas Gerais. Disponível em 

https://webs.ucm.es/info/especulo/numero31/memopala.html Acesso em 29 de março de 

2021. 

 

PENNINHA. Cantor e compositor Tavito fala a’O NORTE sobre tudo. Minhas Gerais: 

O Norte de Minas, 25 de março de 2010. Disponível em 

https://onorte.net/opini%C3%A3o/entrevistas/cantor-e-compositor-tavito-fala-a-o-norte-

sobre-tudo-1.504379 Acesso em 18 de março de 2021. 

 

https://canaisglobo.globo.com/assistir/c/p/v/8252832/
https://oglobo.globo.com/cultura/musica/milton-nascimento-lembra-como-preconceito-racial-despertou-sua-consciencia-politica-21431475
https://oglobo.globo.com/cultura/musica/milton-nascimento-lembra-como-preconceito-racial-despertou-sua-consciencia-politica-21431475
http://tropicalia.com.br/identifisignificados/movimento
https://webs.ucm.es/info/especulo/numero31/memopala.html
https://onorte.net/opini%C3%A3o/entrevistas/cantor-e-compositor-tavito-fala-a-o-norte-sobre-tudo-1.504379
https://onorte.net/opini%C3%A3o/entrevistas/cantor-e-compositor-tavito-fala-a-o-norte-sobre-tudo-1.504379


 

 

 

187 

PENTEADO, Regina. Acontecimentos. Folha de São Paulo: São Paulo, 23 de novembro 

de 1974. (p. 31) 

 

PENTEADO, Regina. Do peito de Milton sai um grito; de suas costas, uma estrada. Folha 

de São Paulo, São Paulo, 7 de junho 1974. (p. 35)  

 

RÁDIO BATUTA. As canções que eles fizeram pra mim: Clube da Esquina por Ronaldo 

Bastos. 4 de junho de 2013. Disponível em https://radiobatuta.com.br/programa/clube-

da-esquina-por-ronaldo-bastos/ Acesso em 22 de janeiro de 2021. 

 

REVISTA CULT. Hoje ainda é dia de assalto. 4 de abril de 2017. Disponível em 

https://revistacult.uol.com.br/home/hoje-ainda-e-dia-de-assalto/ Acesso em 20 de 

dezembro de 2020. 

 

REVISTA HCSM. Mina de Morro Velho, o inferno de Dante. Disponível 

em  http://www.revistahcsm.coc.fiocruz.br/mina-de-morro-velho-o-inferno-de-dante/ 

Acesso em 1 da janeiro de 2020. 

 

RABELO, Fernando. A foto que se tornou capa do LP “Clube da Esquina 2”. 

Images&Visions, 2015. Disponível em https://imagesvisions.blogspot.com/2015/08/a-

foto-que-se-tornou-capa-do-lp-clube.html Acesso em 30 de março de 2021. 

 

ROLLING STONE BRASIL. Os 100 maiores discos da Música Brasileira - Rolling 

Stone Brasil, outubro de 2007, edição nº 13, p. 109. 

 

SILVA, Martiniano José da. O Cristo negro e a proibição da “Missa dos Quilombos”. O 

Popular: Goiânia, 31 em agosto de 1984. 

 

SILVA, Walter. Desfazendo equívocos. Folha de São Paulo: São Paulo, 8 de dezembro 

de 1971. (p. 32)  

 

SILVA, Walter. Milton Nascimento. Folha de São Paulo: São Paulo, 22 de fevereiro de 

1972. (p. 33) 

 

SILVA, Walter. Outra historinha. Folha de São Paulo: São Paulo, 29 de outubro de 1971. 

(p. 24) 

 

SILVEIRA, Emília. Milton: um disco, um acontecimento, uma história de paixões gerais. 

Rio de Janeiro: Jornal do Brasil, ed. 256, 20 de dezembro de 1976, p. 4. 

 

SIMAS, Luiz Antonio. Folha de São Paulo: Lendo o Mundo. 14 de agosto de 2018. 

Disponível em https://oglobo.globo.com/rio/lendo-mundo-22975526 Acesso em 9 de 

janeiro de 2021. 

https://radiobatuta.com.br/programa/clube-da-esquina-por-ronaldo-bastos/
https://radiobatuta.com.br/programa/clube-da-esquina-por-ronaldo-bastos/
https://revistacult.uol.com.br/home/hoje-ainda-e-dia-de-assalto/
http://www.revistahcsm.coc.fiocruz.br/mina-de-morro-velho-o-inferno-de-dante/
https://imagesvisions.blogspot.com/2015/08/a-foto-que-se-tornou-capa-do-lp-clube.html
https://imagesvisions.blogspot.com/2015/08/a-foto-que-se-tornou-capa-do-lp-clube.html
https://oglobo.globo.com/rio/lendo-mundo-22975526


 

 

 

188 

 

SNI - Agência Central. Arquivo Nacional - Coordenação de Documentos Escritos: Os 

Escravos de Jó, veto 4128. 2 de abril de 1973. Protocolo 009479. Disponível para 

pesquisa em http://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/ Acesso em 12 de dezembro de 

2020. 

 

SNI - Agência Central. Arquivo Nacional - Coordenação de Documentos Escritos: Os 

Escravos de Jó, veto 4161. 9 de maio de 1973. Protocolo 008604. Disponível para 

pesquisa em http://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/ Acesso em 12 de dezembro de 

2020. 

 

SOARES, Afrânio Brasil. O som do momento: Milton de novo na crista da onda. O 

Cruzeiro, 10 de maio de 1972. 

 

SOUTO, Caio. Conversações filosóficas: História e utopia na obra de Édouard Glissant 

Live com Gabriela Mitidieri. 17 de agosto de 2020. Disponível em 

https://www.youtube.com/watch?v=ZpwEFC12wNs Acesso em 5 de setembro de 2020. 

 

SOUZA LIMA. O que é hemíola? Mais um termo musical? 30 de setembro de 2020. 

Disponível em https://souzalima.com.br/blog/o-que-e-hemiola-mais-um-termo-musical/ 

Acesso em 20 de março de 2021. 
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