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Fatalidade, fatalidade 

Se bô câ ê desgraça nem mort' 

Anton bô ê d'stine sem sodáde 

Marcóde na linha d'nôs sort' 

 

Ness' via d'entendiment' 

'm tâ suportá nha desilusão 

Sem dor nem sofriment' 

Sem rancor na coração 

 

Mâ vida ê câ sô fatalidade 

Ê câ sô mal, sô dificuldáde 

Tem sempre um abraço d'amizade 

Q'tâ trazê-b' um tcher d'felicidade 

 

Fatalidade, fatalidade 

Se bô câ ê desgraça nem mort' 

Anton bô ê d'stine sem sodáde 

Marcóde na linha d'nôs sort' 

 

Câ bô perdê vontád' d'vivê 

Bô destine ness' mund' ê ser f'liz 

Oportunidade é pâ câ tchá perdê 

Ê um direit' q'bô tem na bô raíz 

 

Trabalhá, lutá, cantá 

Regá bô vida c'suor d'alegria 

E tud'fatalidade tâ passá 

E bô dia tâ tch'gá, sim bô dia, bô dia 

E bô dia tâ tch'gá, sim bô dia, bô dia 

 

 

 

 

             (“Fatalidade”, Cesária Évora) 

 

 

 

 



 
 

RESUMO 
 
 
 
 

LUNARDI, Rafaela. Preparando a tinta, enfeitando a praça. O papel da MPB na 

Abertura política brasileira (1977-1984). 2016. 406 f. Tese (Doutorado) - Faculdade de 

Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. 

 

 

 

 

O trabalho procura analisar o papel da Música Popular Brasileira (MPB) nos eventos de 

protesto no período final do Regime Militar, entre 1977 a 1984. Nesse momento, a MPB 

esteve presente em shows, comícios, TV, rádios e em caminhões de som, embalando 

manifestações públicas contrárias ao Regime e campanhas eleitorais promovidas por 

estudantes, partidos de oposição, nos quais destacaram-se o MDB, posteriormente 

PMDB, PT e PDT, movimentos sindicais, movimentos de bairro, pela Anistia e pelas 

“Diretas Já”. É possível constatar que muitos artistas, como Elis Regina, Chico Buarque, 

Caetano Veloso, Gonzaguinha, Gilberto Gil, entre outros do elenco já consagrado de 

MPB, estiveram presentes nessas manifestações. Nosso objetivo é compreender as 

atuações desses artistas como agentes políticos, suas possíveis ligações com os partidos 

de oposição e o papel das canções na ressignificação dos valores políticos e na construção 

de um sentido de pertencimento coletivo na oposição ao Regime Militar. 
 

 

Palavras-chaves: MPB. Abertura política. Regime Militar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

 

 

LUNARDI, Rafaela. Preparing the paint, decorating the square. The role of MPB in 

Brazilian “politics Opening” (1977-1984). 2016. 406 f. Tese (Doutorado) - Faculdade 

de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. 

 

 

 

 

The paper analyzes the role of Popular Brazilian Music (MPB) in protest events in the 

final period of the Military Regime from 1977 to 1984. At that time, the MPB was present 

at concerts, rallies, TV, radio and sound trucks, cradling public demonstrations against 

the regime and electoral campaigns by students , opposition parties, in which stood out 

the MDB later PMDB, PT and PDT, labor movements, neighborhood movements , by 

Anistia and the “Diretas Já”. You can see that many artists like Elis Regina, Chico 

Buarque, Caetano Veloso, Gonzaguinha, Gilberto Gil, among other already established 

cast of MPB, attended these events. Our goal is to understand the performances of these 

artists as political agents, their possible links with the opposition parties and the role of 

songs in reframing of political values and building a sense of collective belonging in 

opposition to the Military Regime. 

 

 

Keywords: MPB. political Opening. Military Regime. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Apresentação do tema  

 

 De acordo com a memória hegemônica sobre o período do Regime Militar, a 

esquerda e todo seu movimento de resistência saiu vitorioso, apesar da derrota diante do 

Golpe de 1964. Fruto de certa idealização das várias resistências ao Regime Militar, essa 

memória hegemônica concedeu ao mundo da cultura um protagonismo muito importante 

na denúncia da opressão do Estado, bem como na manutenção de um sentimento 

oposicionista, que foi se disseminando pela sociedade civil entre o final dos anos 1960 e 

começo da década de 1980, sobretudo entre as classes médias. A música popular, 

particularmente as canções de MPB, são frequentemente destacadas pela historiografia 

como centrais nesse processo de construção simbólica dos valores de oposição ao 

Regime.1   

Muitas canções, como “O bêbado e a equilibrista” (João Bosco/Aldir Blanc), na 

voz de Elis Regina, “Apesar de você” (Chico Buarque), ou “Menestrel das Alagoas” 

(Milton Nascimento/Fernando Brant), interpretada por Fafá de Belém, entre outras, se 

tornaram símbolo das variadas lutas pelas liberdades democráticas no Brasil assim como 

pela redemocratização nas décadas de 1970 a meados de 1980. 

No entanto, em que pese a existência de certa tradição de análise sobre o sentido 

das canções de MPB no cenário político-cultural da oposição, pouco se analisou como 

essas canções circularam e foram mobilizadas pela sociedade civil nos seus vários 

momentos de protesto contra o Regime Militar. Este trabalho, portanto, teve por objetivo 

analisar o papel da MPB naquilo que denominamos de “eventos cívicos de protesto” 

durante a Abertura política, especificamente, entre os anos de 1977 a 1984, entrecruzando 

os campos da política e da cultura.  

Os eventos cívicos de protesto durante a Abertura foram definidos a partir da 

ocupação das ruas e de outros espaços públicos por uma coletividade identificada com os 

signos e os valores da oposição ao Regime. Nessa definição, entraram eventos ligados ao 

Movimento Estudantil e Sindical, à Anistia, às campanhas eleitorais de oposição do 

                                                           
1 Sobre as atuais discussões da memória sobre o Regime Militar, ver trabalhos do historiador Marcos 

Napolitano: Cf. NAPOLITANO, (2011c), p. 348; (2015), p. 19-20. 
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Movimento Democrático Brasileiro (MDB), posteriormente Partido do Movimento 

Democrático Brasileiro (PMDB), Partido Democrático Trabalhista (PDT) e Partido dos 

Trabalhadores (PT), principalmente, e às “Diretas Já”.   

A MPB e seus artistas estiveram conectados de uma maneira ou de outra a esse 

conjunto de eventos de protesto, presentes em shows, comícios, TVs, rádios e em 

caminhões de som, embalando uma série de manifestações públicas contrárias ao Regime. 

Se tal percepção já fazia parte da memória sobre a música no período, esta Tese tentou 

detalhar a presença de canções nesses eventos a partir de diversos vetores: como 

performance musical direcionada à contestação, como alusão às letras em documentos 

diversos da oposição, como presença de artistas de MPB em eventos, e como parte da 

performance da própria multidão em protesto.   

Outro objetivo desta pesquisa foi compreender as atuações dos artistas de MPB 

como agentes políticos, suas possíveis ligações com os partidos de oposição e o papel das 

canções na difusão de valores políticos oposicionistas e na construção de um sentido de 

pertencimento coletivo de oposição ao Regime Militar durante a Abertura. 

Nos anos de 1970, a MPB legitimou-se na hierarquia sociocultural brasileira como 

um estilo considerado de “bom gosto” pela classe média intelectualizada e formadora de 

opinião, além de obter espaço privilegiado no mercado fonográfico brasileiro.2 Ao longo 

dessa década, desafiando a censura nos “Anos de Chumbo” (1969-1972), tornou-se uma 

“rede de recados”, vinculando mensagens em prol das liberdades democráticas e da união 

das oposições, caracterizadas por diversas tendências e, mais tarde, partidos de esquerda, 

que organizaram “frentes” de protesto.3 Também difundiu sentimentos de irmandade e de 

igualdade, no sentido da valorização dos indivíduos na História e sua equidade em termos 

de direitos e deveres. Mesmo sob as constantes suspeitas dos militares, perseguindo, 

censurando e exilando muitos de seus artistas, a MPB teve um papel que pode ser 

compreendido como de resistência civil e cultural ao Regime Militar.4 Para além de uma 

rede de recados de caráter privado e sutil, procuramos demonstrar o lugar das canções em 

uma rede de recados pública e retumbante, ligada aos movimentos massivos de protesto 

e seus eventos públicos durante a Abertura. 

                                                           
2 Cf. DIAS, 1998. 
3 Sobre a ideia de “rede de recados”: Cf. WISNIK, 1979-1980. 
4 Cf. NAPOLITANO, (2004c), (2008ª).; SILVA, 2008.; CAROCHA, 2006.Sobre a questão da resistência 

democrática durante o Regime Militar, ver os seguintes trabalhos: Cf. NAPOLITANO, 2011c.; ARAUJO, 

2000. 
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 Em 1974, iniciou-se o processo de distensão política, patrocinada pelo governo 

empossado em março daquele ano, comandado por Ernesto Geisel. Tal como analisa a 

historiografia, esse processo foi chamado de “Abertura lenta, gradual e segura” 

pressupondo o controle político dos militares ao longo de todo o processo de transição 

democrática. Perseguições, medidas coercitivas, torturas e violências militares ainda eram 

constantes como práticas para conter as oposições, principalmente até o final do ano de 

1978, quando o Ato Institucional de Número 5 (AI-5) ainda era vigente. Mas a Abertura 

não foi apenas uma política oficial na direção da transição. Os movimentos sociais, os 

movimentos culturais e as entidades da sociedade civil como um todo tiveram um 

protagonismo importante que, se não foi suficiente para dar à transição uma forma mais 

democrática, fez com que novos atores entrassem na arena política.   

 Com um projeto de Abertura muito incipiente e mesmo diante da retomada das 

ruas, a partir de 1977, as lutas pelas liberdades democráticas ganharam força ao final dos 

anos de 1970. Esse momento foi marcado pela maior organização dos movimentos sociais 

- como o Estudantil, com o ressurgimento da União Nacional dos Estudantes (UNE), e 

Sindical, com a reestruturações dos sindicatos -, pelas atuações mais incisivas da Igreja 

Católica junto às comunidades e periferias de grandes cidades, inspiradas pela “nova 

esquerda”, pelas campanhas em prol da “Anistia Ampla, Geral e Irrestrita” e pelas lutas 

e manifestações populares em torno das “Diretas Já”.5  Assim, em meio ao processo de 

Abertura, a sociedade civil voltava a protagonizar o campo de oposição política ao 

Regime.  

 Entre os anos de 1977 e 1978, as manifestações contrárias ao Regime se 

intensificaram, marcando o retorno às ruas da sociedade civil que reivindicava liberdades 

democráticas. 6 Passeatas, shows e comícios, organizados pelas “oposições”, compostas 

de estudantes, sindicatos, setores da Igreja Católica e movimentos de bairro, contestaram 

a difícil situação política e econômica do país e deram voz, ao longo da década de 1970, 

aos assassinatos de Vladimir Herzog, em 1975, nos porões da Ditadura, e do metalúrgico 

Manuel Fiel Filho, em 1976, em um protesto operário. Vale apontar que, em 1977, houve 

a retomada mais incisiva das lutas salariais nos sindicatos, especialmente dos 

metalúrgicos de São Bernardo do Campo, no ABC paulista.7  

                                                           
5 Cf. FAUSTO, 2012, p. 494. 
6 Cf. MARTINS; VELSACO, 1993, p. 47-59.  
7 A região do ABC paulista corresponde a alguns municípios da região metropolitana da metrópole São 

Paulo, identificados pela letra “A”, de Santo André, “B”, de São Bernardo do Campo, e “C”, de São 

Caetano. Atualmente existe também um “D”, do município de Diadema. 
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A partir de 1978, a MPB e seus artistas passaram a ter maior atuação política em 

eventos de oposição, sobretudo em comícios e nas campanhas eleitorais do MDB daquele 

ano8 A presença e o papel fundamental da MPB embalando a campanha pela Anistia, 

fazendo com que o seu hino fosse uma canção de muito sucesso da MPB - “O bêbado e a 

equilibrista” - deu ampla repercussão a esse movimento e marcou a volta dos exilados 

políticos ao país. Além disso, artistas e canções de MPB marcaram presença durante o 

período de 1977 a 1984 em atividades do Movimento Sindical, especialmente nos shows 

comemorativos do 1º de Maio, do Movimento Estudantil, em shows nos campi 

universitários, nos comícios e campanhas dos partidos de oposição, ao final da década de 

1970 e início dos anos de 1980 e, de forma já bastante conhecida, compondo os comícios 

da campanha pelas “Diretas Já”, desde o final de 1983 a abril de 1984.9 Nessa sequência 

de eventos e campanhas políticas, a música popular, notadamente a MPB, desempenhou 

um papel central na consolidação de um imaginário de um sentido de pertencimento de 

oposição, potencializando os efeitos e a circulação social dos valores de oposição, para 

além dos protestos em si.10 

Partimos da hipótese que nos eventos de oposição a música não estava presente 

apenas para uma fruição despreocupada para atrair o público ou para divertir as multidões 

entre os discursos políticos. As canções contribuíam para reiterar e ressignificar valores 

antiautoritários, fazendo parte dos rituais de contestação durante a Abertura. Como 

rituais, os eventos de protesto possuíam uma organização própria, com início, meio e fim, 

e procuravam legitimar uma ideologia ligada à esquerda com o objetivo de romper o 

sistema ou de fazer refletir sobre ele.11 Eram cantadas pessoalmente pelos músicos, no 

caso de shows; nas ruas, em manifestações estudantis e sindicais do período; e estavam 

                                                           
8 Cf. CALDAS, 2005.; GASPARI, 2004. É verdade que a mobilização estudantil já começara em 1973, 

com a missa de sétimo dia na Igreja da Sé, do estudante da USP, Vannucchi Leme, assassinado nos porões 

da ditadura, seguido do show de Gilberto Gil na POLI/USP. Cf. COSTA, 2003. No Rio de Janeiro, no 

mesmo sentido, o espetáculo “O banquete dos mendigos”, de 1973, realizado no MAM, com a presença de 

artistas ligados à MPB, também foi sintomático da retomada das lutas anti-ditatoriais da sociedade civil. 

Ver o LP documento do show: “O banquete dos mendigos” (RCA, 1973), show ao vivo gravado no MAM, 

Rio de Janeiro. 
9 Cf. NAPOLITANO, 2006b. 
10 A partir de 1965, aconteceu uma redefinição daquilo que se entendia como música popular brasileira, 

congregando uma série de tendências e estilos musicais que, em comum, possuíam o desejo de atualizar a 

expressão musical inspirada na Bossa Nova, de 1959. Com um projeto nacional-popular, de inspiração do 

Centro Popular de Cultura (CPC) da União Nacional dos Estudantes (UNE), as relações entre mercado e 

engajamento passaram a tomar conta da cena musical brasileira. De acordo com Marcos Napolitano, o 

significado da sigla MPB apresenta, mais que um gênero musical específico, uma “fonte de legitimação na 

hierarquia sociocultural brasileira”, capaz de abrigar elementos musicais estranhos a sua origem, como o 

rock e o jazz. Cf. NAPOLITANO, 1999, p. 12-13. 
11 No capítulo 1 explicaremos com mais detalhes o papel de ritual dos eventos cívicos de protesto 

analisados. Sobre rituais: Cf. PEIRANO, (2000), (2002), (2003).  
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presentes nas campanhas eleitorais de oposição, na TV, nas rádios e nos caminhões de 

som.  

 Cantores como Chico Buarque, Milton Nascimento, Elis Regina, Simone, 

Gonzaguinha, Gal Costa, Maria Bethânia, entre outros do elenco já consagrado da MPB, 

esse “gênero” musical muito eclético nos anos 1970/1980, participaram de eventos 

ligados às questões políticas de oposição do país, que consagravam valores ideológicos 

anti Ditadura.12  

 Nesse sentido, algumas canções tornaram-se ícones das lutas pela 

redemocratização brasileira, tais como “Coração de estudante” (Milton Nascimento) e 

“Nos bailes da vida” (Milton Nascimento), cantadas por Milton Nascimento, “Menestrel 

de Alagoas”, interpretada por Fafá de Belém, “O bêbado e a equilibrista”, famosa na voz 

de Elis Regina, “Apesar de você”, de Chico Buarque e “Pra não dizer que não falei das 

flores (Caminhando)” (Geraldo Vandré), regravada por Simone, em 1979. Veremos, no 

entanto, que outras canções menos lembradas também tiveram importância à época, 

compondo o quadro de consumo musical que unia a cultura à política. 

 

 

MPB: poesia e política na Abertura 

 

Em sua “gênese”, na década de 1960, a MPB mobilizava a tradição musical 

brasileira do samba dos anos de 1930, dentro da linha do nacional-popular, e, nos anos 

1970, abriu-se a novos estilos musicais para além do samba, como o rock, o pop e o soul. 

“Nascida” durante o Regime Militar, sua temática sempre esteve ligada, direta ou 

indiretamente, às questões políticas oposicionistas de seu tempo. 13 Assim, canções e 

questões político-sociais se influenciaram mutuamente, contribuindo, no plano simbólico, 

para dar sentidos aos fatos e aos processos históricos e agregar valores ao público ouvinte. 

Na década de 1970, a estética da MPB se consolidou junto ao mercado de bens 

culturais no Brasil e, dentro da indústria fonográfica, se delineou e se legitimou, 

modificando suas formas de difusão, mas mantendo o tom político na transmissão de 

                                                           
12 A campanha das Diretas foi, detalhadamente, descrita por Ricardo Kotscho. Cf. KOTSCHO, 1984. 
13 O nacional-popular embasou a política cultural do PCB (Partido Comunista Brasileiro) na década de 

1960, ainda que não fundamentado propriamente nas teorias e discussões de Gramsci. Na lógica de que o 

popular, em suas variações múltiplas, desse sentido ao nacional, o PCB privilegiava, em termos musicais, 

as tendências regionais como samba, baião e toada. Estas eram então levadas ao nível nacional para a 

configuração de uma arte “de qualidade” e que servisse aos propósitos políticos de esquerda da época como 

expressão de aliança de classes e de um idioma cultural comum. Cf. NAPOLITANO, 2002a, p. 12-13. 
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mensagens de lutas, de esperanças ou de denúncias das injustiças sociais, como nos anos 

de 1960. Abandonando a exclusividade da linha do nacional-popular, abrindo-se a novas 

ideias comportamentais, políticas e estéticas das novas esquerdas, em busca de 

valorização do indivíduo como agente e de sua cultura, a MPB consagrou-se como um 

“estilo” musical de “bom gosto”, e passou a ser consumida, sobretudo, por uma classe 

média intelectualizada, formadora de opinião. 14 

A partir da segunda metade da década de 1970 a meados dos anos de 1980, a MPB 

mobilizou a tradição musical brasileira, resgatando músicas ou gêneros mais antigos 

dando-lhes outra coloração e significados. Ao relacionar-se mais diretamente com os 

movimentos sociais e às campanhas oposicionistas, as tradições eram “feitas/refeitas [e] 

se transformam [transformavam] em forças políticas, se tornam [tornavam] memória de 

um caminho em potencial para novas ondas de mobilização”.15  

Nesse sentido, pode-se perceber nas canções emblemáticas da Abertura a ênfase 

do gênero samba, uma das matrizes formadoras de nossa música popular. Sambas como 

“Apesar de você” e “Vai passar”, de Chico Buarque, “Hora da virada” (Noca da Portela), 

cantada por Beth Carvalho, ou “Canta canta, minha gente” (Martinho da 

Vila/Gonzaguinha), interpretada por Martinho da Vila, inspiraram as “Diretas Já”. “O 

bêbado e a equilibrista”, na voz de Elis Regina, e “Tô voltando” (Paulo César 

Pinheiro/Maurício Tapajós), interpretada por Simone, inspiraram a luta pela Anistia.  

A mobilização da tradição da MPB na segunda metade da década de 1970 também 

pode ser compreendida pelo novo significado atribuído à canção de protesto 

“Caminhando”, de 1968. Nas “Diretas Já”, no “Show 1º de Maio” de 1980 e nas 

atividades da Igreja Católica, nos quais a canção compôs parte importante dos rituais de 

protesto, percebemos diferentes significados se comparado ao contexto do final da década 

de 1960, marcado pelo debate em torno da Luta Armada, num momento em que, 

politicamente, as iniciativas do Partido Comunista Brasileiro (PCB) eram criticadas por 

outros grupos de esquerda. 

Nos movimentos sociais as canções são executadas como parte de rituais 

performáticos, por meio dos quais os significados políticos são incorporados pelos 

                                                           
14 Na década de 1960, em âmbito mundial, as novas esquerdas faziam crítica ao comunismo oficial 

(soviético), valorizavam o papel do sujeito na história, tinham desconfianças em relação às formas 

tradicionais de atuação e representação política e organizavam movimentos de minorias políticas, a 

exemplo de negros e feministas, principalmente. No Brasil, essas ideias reverberam somente na década de 

1970. Cf. ARAUJO, 2000, p. 40-43, 72. 
15 Cf. EYERMAN; JAMISON, 1998. p. 2. 
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ouvintes.16 Assim, durante a Abertura, compartilhava-se uma rede de significados, 

formando identidades coletivas e sentidos de pertencimento a uma oposição política e 

simbólica aos militares, de diversas tendências de esquerdas. 17  

Dessa forma, a MPB, na década de 1970, influenciando e influenciada pela 

estrutura de sentimento do período, que sugeria um novo pensamento à esquerda e novas 

formas de viver social, ajudava a elaborar novas ideias ligadas ao retorno da democracia 

ou em prol das lutas antiautoritárias.18 Como arte, a música sensibilizava os ouvintes, 

fazendo-os, por um lado, despertarem para questões sociopolíticas talvez pouco pensadas, 

promovendo conscientização, tal como ditava o PCB desde o início dos anos de 1960. 

Por outro lado, no plano poético, a sensibilização pela música dava uma ideia de unidade 

às lutas antiautoritárias durante a Abertura, forjando as inúmeras discordâncias internas 

entre as oposições. Essa experiência estética e política estava inserida em uma complexa 

experiência de consumo cultural, marcada pelas estratégias de uma indústria fonográfica 

em amplo processo de expansão.  

Por outro lado, a MPB ajudou a consolidar a memória coletiva dos movimentos 

sociais da segunda metade da década de 1970 a meados dos anos de 1980, pautando 

experiências coletivas e memórias compartilhadas. A MPB, sobretudo em shows 

protagonizados pelos seus principais artistas, também contribuiu para os momentos de 

catarse coletiva, expurgando a dura repressão dos Anos de chumbo (1969-1973) e dando 

voz aos anseios por mais liberdade e democracia. As análises do “clima” em que 

aconteceram esses shows, suas ritualísticas, o repertório e a semântica das canções 

executadas e as performances dos artistas em palco deram esses indícios. 

Procurando atender a uma demanda de consumo e politização, a um só tempo, nos 

espaços das campanhas políticas e dos movimentos sociais, as canções e os artistas de 

MPB circularam pela sociedade de uma maneira muito específica, na qual o consumo 

individual se realizava no espaço público compartilhado dos eventos que continham 

algum tipo de sentido oposicionista, de protestos a shows engajados temáticos. Nesse 

contexto, percebe-se que muitos artistas de MPB, compositores e intérpretes, davam 

depoimentos ligados às lutas pelas liberdades democráticas e/ou redemocratização, 

mantendo ligações diretas ou indiretas com tais causas, sem necessariamente submeter 

sua obra a uma militância orgânica em partidos ou movimentos sociais 

                                                           
16 Cf. EYERMAN; JAMISON, 1998. 
17 Ibid., p. 35. 
18 Sobre o conceito de “estrutura de sentimento”: Cf. SARLO, 1997, p. 90-91.; RIDENTI, 2010. 
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Nossas fontes 

 

Para elaborar esta Tese, paralelamente à pesquisa bibliográfica, foi utilizada uma 

série de fontes de naturezas diversas, como cartazes, folhetos, imagens, discos (músicas), 

matérias de imprensa (de grande circulação e alternativas) e entrevistas. Esses materiais 

foram coletados no Arquivo Público do Estado de São Paulo (APESP), no Arquivo Edgar 

Leunroth da Universidade de Campinas (AEL/UNICAMP), no Centro de Documentação 

e Memória da Universidade Estadual de São Paulo (CEDEM/UNESP), na Biblioteca da 

Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo (ECA/USP) e no Centro 

de Pesquisa Vergueiro (CPV), cujo acervo, recentemente, foi doado ao AEL/UNICAMP 

(CPV/AEL/UNICAMP). 

De início, os shows de música popular engajados em alguma causa oposicionista 

eram o foco principal. Porém, ao entrar em contato com algumas fontes primárias, 

percebemos que o papel da MPB não se restringia a eles, apesar de muito importantes 

para o compartilhamento de um sentimento de oposição “unificada”, sobretudo entre a 

plateia jovem e estudantil que frequentava esse tipo de show. Notamos que as canções de 

MPB estavam imbricadas em uma rede maior de eventos de protesto e de movimentos 

sociais, que, simbolicamente, se utilizavam de títulos de canções, ou trechos de suas letras 

em nomes de tendências ou chapas acadêmicas, em reportagens de jornais e de revistas 

ou como chamadas para o protesto em cartazes de movimentos sociais.  

Além disso, reforçando o sentido dessa apropriação de suas obras, os artistas de 

MPB também se mostraram envolvidos com as causas políticas das oposições e, por isso, 

davam depoimentos, em jornais e/ou revistas, de pequenas e grandes circulações e faziam 

discursos ou denúncias contra a Ditadura em seus próprios shows. Alguns chegaram a 

participar diretamente em campanhas de oposição na sociedade civil, compondo músicas 

especiais para elas ou participando de comícios partidários. 

Dada a amplitude e diversidade do material primário, encontramos muitas 

dificuldades para sistematizar essa diversa e vasta documentação, composta de mais de 

dois mil materiais, relacionando a MPB com os movimentos e campanhas oposicionistas, 

entre 1977 e 1984. 

Para sistematizar e melhor compreender a presença da MPB no Movimento 

Estudantil, apresentamos e analisamos uma amostra de materiais que fizeram referências 

a artistas ou a canções de música popular brasileira: periódicos, cartazes e shows. Tais 
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materiais foram coletados em uma ampla pesquisa realizada junto à historiografia e aos 

acervos do APESP, da Biblioteca da ECA/USP, do CEDEM/UNESP e AEL/UNICAMP. 

As características gerais dessa documentação são: 

 • Periódicos estudantis (e/ou alternativos), nos quais a MPB esteve presente, na forma de 

entrevistas com artistas e trechos de canções intitulando e/ou dando o tom de 

reportagens; 

• Cartazes de natureza diversa - de eventos estudantis, de shows ou festivais de música 

popular e de propaganda de chapa para Diretórios Centrais Acadêmicos (DCEs) -, em 

que aparecem nomes de músicas intitulando chapas, trechos de canções de MPB e 

imagens (desenhos e/ou fotografias) que fazem referências à cultura política de 

esquerda, das décadas de 1960 e 1970; 

• Shows organizados por entidades estudantis e realizados nos campi universitários ou 

em outros espaços, como ginásios, estádios ou centro de convenções, com a presença 

majoritária de artistas de MPB. 

 Sobre o Movimento Sindical, realizamos pesquisa em periódicos dos acervos do 

CEDEM/UNESP, em folhetos encontrados no CPV/AEL/UNICAMP, no APESP e em 

materiais áudios, como os CDs “Show 1º de Maio”, lançados pelo selo Discobertas em 

2011, tal como consta a seguir: 

• Shows e atividades cívicas em comemoração ao Dia do Trabalho, organizados por 

sindicatos; 

• Show de artistas, na época já consagrados, em prol da causa operária e organizados por 

sindicatos; 

• Grandes shows em comemoração ao Dia do trabalho ou em outras oportunidades, 

organizados por entidades de esquerda e/ou por emissoras de TV, e com renda destinada 

às causas sociais, como a Confederação Nacional das Associações de Moradores 

(CONAM) ou Associações de Músicos, ou ao trabalhador, para Fundos de Greve ou 

Conferência Nacional da Classe Trabalhadora (CONCLAT); 

No CPV/AEL/UNICAMP, também encontramos uma série de fontes que se 

constituem em livros e folhetos de cantos, materiais de evangelização católicos por meios 

de músicas e panfletos de shows de artistas de MPB em espaços eclesiásticos. Esses 

materiais são de várias partes do país e, principalmente, produzidos pelas pastorais 

católicas e pelas Comunidades Eclesiais de Base (CEBs), como: 

• Livros e folhetos de cantos, materiais produzidos pela Igreja Católica e destinados aos 

fiéis (gratuitamente ou a preços módicos) para acompanhamento das canções 
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executadas durante celebrações ou demais atividades eclesiásticas. Neles, normalmente, 

havia a divisão entre cantos religiosos e cantos populares; 

• Materiais de evangelização por meio de análises de músicas populares; 

• Panfletos de shows realizados em Paróquias. 

Para fundamentar a análise do papel da MPB na luta pelos Direitos Humanos e à 

causa da Anistia, nos valemos de centenas de fontes de época, de diferentes periódicos 

alternativos e de grande imprensa, assim como da trilogia de discos “Direitos Humanos. 

O Banquete dos Mendigos”, lançado pela Discobertas em 2015. Dentre esses materiais, 

trabalhamos com: 

• Shows pelos Direitos Humanos, organizados ou apoiados por entidades de oposição ao 

Regime Militar, como a Sociedade Musical Brasileira (SOMBRÁS) e a Organização 

das Nações Unidas (ONU); 

• Shows em prol da Anistia, de menor ou mais vulto, organizados por entidades de 

esquerda, como o “Show 1º de maio”, de 1979, ou ligadas à causa da Anistia Ampla 

Geral e Irrestrita, como os Comitês de Anistia. 

Para analisar a presença e o papel da MPB nas campanhas eleitorais de oposição 

e nas “Diretas Já”, entramos em contato com materiais de imprensa alternativa e de grande 

circulação. Por meio da documentação encontrada, trabalhamos com: 

• Jingles feitos por artistas de MPB e participações de artistas em shows ou em comícios 

partidários, especialmente nas campanhas eleitorais de 1978, do MDB, e de 1982, do 

PMDB e do PDT; 

• Shows e/ou depoimentos de artistas de MPB nos comícios das “Diretas Já”. 

 

 

A metodologia 

 

Para compreender os eventos de protesto durante a Abertura a partir de um leque 

amplo e diverso de fontes precisamos definir uma metodologia particular. Entendemos 

que os eventos trabalhados nesta Tese se constituem em shows engajados de música 

popular e em eventos de protesto público das oposições (notadamente aquelas 

identificadas com as esquerdas, mas não apenas), das quais participaram muitos artistas 

de MPB, como comícios, passeatas e missas. Para analisar esse emaranhado entre música 

popular, cena artística, política e eventos oposicionistas, utilizamos categorias teóricas 

como performance, protesto, rituais, “cognição prática” e “estruturas de sentimento”. 
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O conceito de performance é muito importante para compreender a relação 

simbólica estabelecida entre cantores e público durante os shows relativos aos 

movimentos Estudantil e Sindical, às campanhas eleitorais da oposição, bem como à 

Anistia e às “Diretas Já”. A performance pode ser compreendida pelo gestual cênico dos 

cantores, como seu jeito de corpo e estilo de cantar, e/ou pelas técnicas de interpretação 

de seu canto.19 Quando cantada a música adquire outros significados.20  

 A performance, portanto, compõe a atuação dos artistas nos eventos de protesto 

da Abertura. Tais eventos, de resistência ou de intervenção coletiva, possuíam a mínima 

organização e pressupunham romper, de forma pacífica, as regras do jogo político ou as 

normas de organização social. Com isso, buscavam modificar as regras da política e/ou 

intervir no sistema político, de forma a derrubar a Ditadura.21  

Por outro lado, estas performances tem um sentido prescrito na forma de rituais. 

Assim, os eventos aqui analisados se constituem em “rituais cívicos” que se manifestam 

em diversos tipos de protesto popular consagrado pela tradição de esquerda, como 

“passeatas”, “atos públicos”, comícios partidários-eleitorais, eventos culturais temáticos, 

plenárias e assembleias de classe, movimentos sociais e etc.22 Em suma, o protesto das 

oposições é um tipo de ritual cívico, e ganha este caráter quando se insere na luta pela 

democratização da sociedade, para além de pautas específicas de cada movimento, em 

contextos autoritários e de controle do espaço público, independente da agenda política 

de ruptura revolucionária que eventualmente possam ter no longo prazo. É um ritual, 

posto que obedece a certas prescrições dadas pela tradição e implica em ocupação das 

ruas ou de qualquer espaço público de maneira organizada.  

Segundo a antropóloga Mariza Peirano, os ritos constituem performances que 

utilizam vários meios de comunicação, por meio dos quais os participantes experimentam 

intensamente um evento. Os valores morais são inferidos ou vinculados pelos atores 

durante a performance nos rituais, pois, como um conjunto de atitudes, estes são 

concebidos por códigos e métodos de comportamento e criam novas ideias. Portanto, os 

atos ritualizados contribuem para dar novas legitimidades às ideologias, impulsionando a 

ação coletiva.23 

                                                           
19 Cf. NAPOLITANO, 2002a, p. 87-88. 
20 Cf. TREECE, 2000, p. 28. 
21 Cf. CASTRO, 2009, p. 10-12. 
22 Cf. RUDÈ, 1998. 
23 Cf. PEIRANO, (2000, p. 20), (2003, p. 47).; BROWNE, 1980, p. 1. 
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A música compunha parte dos rituais de protesto durante a Abertura, e por 

envolver aspectos emotivos da consciência humana se tornava em uma forma de 

conhecimento e de ação de oposição. Pelo seu caráter interpretativo, quanto à letra e à 

melodia, e representativo, quanto à sociedade, influenciava os valores dos movimentos 

sociais e das campanhas políticas de oposição na Abertura, contribuindo para a construção 

de suas autoimagens e de suas representações ideológicas. 

Os movimentos de contestação social apresentam códigos para a concretização de 

mudanças na ordem política dominante e, por isso, são considerados grandes 

contribuintes para o processo de transformação cultural. 24 Possuem repertórios de luta 

política, dentro dos quais as tradições da música, da arte, da literatura e culturais são 

reformuladas com o intuito de promover mudanças na sociedade.  

Como instrumento nas lutas “contrárias ao sistema”, a música era capaz de 

transcender os usos instrumentais ou comerciais, tornando-se em uma ação exemplar 

àqueles que presenciavam os atos de protesto. Os autores Eyerman e Jamison 

denominaram essa ação de “prática cognitiva”, uma prática de compreensão que, nos 

códigos dos movimentos sociais, incute valores e significados de uma nova ordem 

política e social aos ouvintes/participantes. Era, portanto, uma ligação simbólica e de 

representação cultural efetivas, que englobava a arte, a literatura e as canções. Assim, em 

eventos de oposição, a música e a política serviam como fonte de transformações no 

âmbito social, construindo e reiterando antigas tradições ou as ressignificando. 25 

Nesse sentido simbólico, nos movimentos sociais e nas campanhas oposicionistas, 

as canções faziam o papel de criar e de promover a interação entre os valores individuais 

e as utopias coletivas, ligando uns indivíduos aos outros, à medida que compartilhavam 

dos mesmos ideais. Em uma dimensão técnica, a “prática cognitiva” fazia de seus ativistas 

produtores culturais, à medida que reinventavam e mobilizavam as tradições. Já em um 

sentido organizacional, essa ação de conhecimento fazia com que a música suplantasse a 

barreira existente entre o performer e a audiência, encorajando à participação e à luta. 

Dessa forma, por meio da “prática cognitiva”, os indivíduos escolhiam suas lutas, eram 

                                                           
24 Essa ligação de música e política nos movimentos sociais, tal como explicam os autores, dava pela 

“prática cognitiva”, que vê “[...] primariamente, os movimentos sociais como produtores de conhecimento, 

como forças sociais que abrem espaços para a produção de novas formas de conhecimento”. A prática 

cognitiva se expressa em 3 conceitos: contexto (os movimentos sociais acontecem em lugares e tempos 

específicos); processo (os movimentos sociais são decorrentes de longos processos históricos); interesse de 

conhecimento (os movimentos sociais são carregados de um ou outro projeto histórico ou visão de mundo) 

e, segundo os autores, é pela arte que se dá a prática cognitiva. Ver: EYERMAN; JAMISON, 1998, p. 21. 
25 Ibid., p. 4-7, 23-24. 
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levadas a elas e se mobilizavam por elas, reforçando o sentimento de pertencimento a 

uma espécie de “comunidade simbólica de oposição” ao Regime Militar, mesmo não 

organizada por um partido, com programa único ou estratégia de ação efetiva e direta 

contra os militares no poder.   

Devido à sua grande difusão, por rádio e TV principalmente, a MPB pode ser 

compreendida como um tipo de canção que convidou à participação e, por isso, se 

constituiu em um componente político e emocional. Para além de seu papel de “produto 

cultural”, as canções de MPB, quando cantadas, apelavam e construíam a consciência de 

quem as ouviam ou as acompanhavam. Assim, podemos pensar que ela contribuiu para a 

formação política de um público, sobretudo “jovem, universitário, de esquerda e de classe 

média”, no Brasil, bem como para sua formação sentimental.26 Por ser um “idioma” mais 

acessível que o texto escrito e, por isso, chegar mais rapidamente à consciência humana 

“[...] a música popular identificou problemas sociais, deu nomes a sentimentos vagos de 

alienação e opressão e ofereceu explicações em termos poéticos [...] deu senso de 

pertencimento, de compartilhamento de visão coletiva [...]”.27 

Por sua vez, as canções ajudam a conformar e são conformadas pelas “estruturas 

de sentimento” do contexto em que são produzidas.28 Chamam-se “estruturas de 

sentimento” as relações entre o individual e o experimentado socialmente, que registram 

o encontro do vivido e do codificado no nível da performance, em um dado contexto. No 

entanto, não são relações somente emocionais, mas contém razão, lógica e verdade e 

levam “a construção de significados através da música e das canções [...]”, sendo “[...] 

um aspecto central de formação de identidade coletiva [...]”.29  

As estruturas de sentimento coletivas são construídas e reorganizadas, em parte, 

por meio das canções.30 São recorrentemente reinventadas e proporcionam coesão aos 

movimentos de oposição. São contra ideologias ou visões de mundo e compõem um todo 

em que os desejos e as construções simbólicas constituem tão importantes quanto as ideias 

ou as convenções estabelecidas.  

                                                           
26 O Brasil dos anos de 1970 vivencia as performances musicais (antes mais comunitárias) de forma mais 

individualizada. Torna-se mais comum comprar discos, tendo em vista que essa tecnologia se desenvolveu, 

sobretudo, nessa década, ouvi-los só, chamar os amigos para ouvi-los em casa ou ir na casa de amigos ouvi-

los e, assim, compartilhar valores em âmbito mais restrito, principalmente, porque o início da década fora 

marcado pelo AI-5, com o acirramento da censura e da repressão. 
27 Cf. EYERMAN; JAMISON, 1998, p. 138. 
28 Cf. SARLO, 1997, p. 90-91.; RIDENTI, 2010. 
29 Cf. EYERMAN; JAMISON, 1998. 
30 Cf. SARLO, 1997, p. 90-91.; RIDENTI, 2010. 
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Cada estrutura de sentimento pode ser incorporada e preservada por meio da 

música, a exemplo de “Caminhando”, cantada em muitas lutas de movimentos sociais ou 

em campanhas políticas da oposição durante a Abertura. Remetia ao imaginário de 

protesto, ainda que naquele contexto as lutas reivindicassem as liberdades democráticas 

e não a guerrilha. A “cultura em comum”, portanto, gerava uma identidade coletiva e o 

compartilhamento de mesmos ideais e valores. 

Diante do exposto, é possível perceber que os eventos de protesto continham 

significados culturais além de políticos e, no decorrer do tempo, modificaram categorias 

dominantes de avaliações e julgamentos de arte, no nível do discurso e de performances 

práticas. Tais eventos, portanto, fizeram parte da reconstrução do processo de interação 

social e formação de identidade e conservaram sua presença na memória coletiva.31 

 

 

A estrutura da tese 

 

 Para apresentar a discussão em torno do tema escolhido, organizamos a escrita do 

trabalho contemplando a análise das particularidades da MPB na década de 1970 a 

meados dos anos de 1980 para, em seguida, refletir sobre as relações entre a MPB e os 

movimentos Estudantil e Sindical, as campanhas pela Anistia, eleitorais de oposição e 

pelas “Diretas Já”.  

Os sete capítulos não possuem ordem cronológica e estão organizados dentro de 

dois grandes temas subtendidos como “movimentos sociais” e “campanhas políticas de 

oposição”. Neles estão contemplados: a) uma teorização sobre o contexto cultural e 

político de produção da MPB durante a Abertura; b) os dois grandes e importantes 

movimentos sociais do período, o Estudantil e o Sindical, sendo também analisado o papel 

da Igreja Católica e suas atuações junto aos trabalhadores; e c) as principais campanhas 

políticas ocorridas na Abertura, como a Anistia, as campanhas eleitorais de oposição e as 

“Diretas Já”.   

O Capítulo 1 – “Afasta de mim este cálice”: política, cultura, e MPB na Abertura 

trata do contexto da Abertura política e as relações entre a política e a cultura nesse 

contexto. Nele apresentamos os conceitos-chave desta pesquisa, como eventos de protesto 

e rituais cívicos, problematizando-os junto à discussão político-cultural da década de 

                                                           
31 EYERMAN; JAMISON, op. cit., p. 10-12. 
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1970. Refletimos sobre o surgimento do que chamou Marcos Napolitano de “canções da 

Abertura”, nos anos de 1970, destacando a análise da canção-tema desta pesquisa, 

“Fantasia”, de Chico Buarque. Segundo nossa análise, essa canção sintetiza, de modo 

simbólico, o papel da MPB e suas relações com as causas políticas da Abertura e, por 

isso, a frase “preparando a tinta, enfeitando a praça” intitula este trabalho. 

O Capítulo 2 – “Preso a canções, entregue a paixões”: a MPB e o Movimento 

Estudantil analisa o Movimento Estudantil durante a Abertura, tratando das relações entre 

a MPB e esse movimento social. A reflexão está centrada na presença da MPB, de suas 

músicas e/ou de seus artistas nos periódicos ligados às causas dos estudantes, assim como 

em cartazes de atividades acadêmicas ou relativos às tendências ou chapas que 

concorriam aos DCEs. Para melhor compreender as relações entre a política e a música, 

finalizamos esse capítulo com a análise mais detalhada de “O que será? (à flor da Terra)”, 

de Chico Buarque, canção emblemática para o Movimento Estudantil no período em 

questão. 

 O Capítulo 3 – “Seja o avesso, seja a metade”: MPB, shows e canções do 

Movimento Estudantil se refere novamente ao Movimento Estudantil. Porém, diferente 

do capítulo anterior, está focado nos shows de MPB realizados dentro ou fora dos campi 

universitários e promovidos por entidades ligadas às causas universitárias, como a 

Sociedade Brasileira pelo Progresso da Ciência (SBPC), pelos estudantes, organizados 

em Centros Acadêmicos (CAs), ou por entidades estudantis, como a União Nacional dos 

Estudantes (UNE) e/ou as Uniões Estaduais de Estudantes (UEEs) e/ou Uniões 

Municipais de Estudantes (UMESs). Nesse capítulo refletimos sobre a participação e o 

apoio artístico dados às lutas estudantis, assim como analisamos a canção “Cálice”, de 

Chico Buarque e Gilberto Gil, para entender como ela se tornou em uma representação 

simbólica de luta para o movimento. 

O Capítulo 4 – “Faça do povo a canção”: a MPB e o Movimento Sindical analisa 

as mobilizações do Movimento Sindical durante a Abertura política e as relações de suas 

atividades com a MPB, a partir do final da década de 1970. Nele foram contemplados e 

trabalhados eventos que ocorreram em comemoração ao Dia do Trabalho, com destaque 

aos shows do 1º de Maio, do Riocentro, em 1980 e 1981, e as três edições do “Canta 

Brasil”, entre 1982 e 1983. A canção “Vou renovar”, de Sérgio Ricardo, executada 

durante o “Show 1° de Maio”, de 1980, foi detalhadamente analisada para explicitar o 

papel político-simbólico da MPB naquele contexto de luta operária. 
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O Capítulo 5 – “A mão que toca um violão”: a MPB e a Igreja Católica trata das 

relações entre a Igreja Católica, a MPB e os trabalhadores no período da Abertura. 

Partindo da análise do papel de contestação à Ditadura desempenhado pela Igreja 

Católica, refletimos sobre como um vasto repertório de canções populares compuseram 

as atividades religiosas e os materiais destinados à evangelização. Também analisamos 

como duas grandes obras de MPB, a “Missa do vaqueiro”, do grupo musical Quinteto 

Violado, e a “Missa dos quilombos”, de Milton Nascimento, se inseriram às causas da 

valorização da cultura e da pessoa (humana) da “nova esquerda” católica. Por último, a 

análise da canção “Cio da terra”, de Milton Nascimento e de Chico Buarque, demonstra 

como as questões da terra e da dignidade do trabalhador eram muito caras aos militantes 

católicos. 

O Capítulo 6 – “A esperança equilibrista”: a MPB e a luta pela Anistia analisa a 

discussão sobre os Direitos Humanos no Brasil, durante a Ditadura, e como essa questão 

foi abarcada pela luta da Anistia Ampla Geral e Irrestrita, ao final da década de 1970. 

Shows de MPB em prol dessas causas foram organizados e/ou apoiados pelas Nações 

Unidas no Brasil, por entidades de esquerda, pela Igreja Católica ou por Comitês pela 

Anistia ou pela Libertação de Presos Políticos. Dentre eles, analisamos mais detidamente 

os grandes espetáculos musicais “O banquete dos mendigos” e o “Show 1º de Maio”, de 

1979. Por fim, fazemos uma reflexão especial sobre o simbolismo de luta pela liberdade 

representado na canção icônica da Anistia, “O bêbado e a equilibrista”. 

O último Capítulo 7 – “Amanhã vai ser outro dia”: a MPB e as campanhas 

políticas oposicionistas durante a Abertura trata do papel da MPB nas campanhas 

eleitorais de oposição durante a Abertura, como do MDB, depois PMDB, PDT e PT, 

principalmente, e da grande campanha pelas “Diretas Já”. Analisamos o engajamento de 

artistas de MPB nessas campanhas, participando de shows em apoio a candidatos da 

oposição, de comícios, na imprensa e na produção de materiais para divulgação eleitoral. 

Procuramos compreender o caráter ritualístico dos eventos de protesto, especificamente 

nos comícios pelas Diretas, e o papel, no plano do sensitivo, de compartilhamento de 

propósitos e de união em tono da luta pela reconquista do voto popular para Presidente 

da República. Finalizamos este capítulo com uma análise da canção “Vai passar”, de 

Chico Buarque, emblemática da campanha pelas “Diretas Já”. 

Com este trabalho pretendemos contribuir com a historiografia sobre as relações 

da MPB com a política no período do Regime Militar, ampliando as análises sobre o seu 

conhecido papel na resistência democrática, focando na circulação social da música 
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popular nos eventos de protesto, musicais e extramusicais. Por isso, também é um convite 

para “ouvir” o período da Abertura política para perceber como a música popular traduziu 

em letra e em melodia as visões de mundo da oposição, mas também as angústias, os 

anseios e frustrações de uma geração que lutou pela democracia no Brasil. 
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1. CAPÍTULO 1 – “AFASTA DE MIM ESTE CÁLICE’”: Política, protesto, 

cultura e MPB na Abertura 

 

 

 

1.1 A “Abertura” e a sociedade civil brasileira: política e cultura 

 

Para compreender o papel da MPB durante a Abertura política e, especificamente, 

entre 1977 e 1984, é importante conhecer os debates políticos dessa época para analisar 

com quais ideários esse “gênero” musical, eclético e variado, se relacionou e ajudou a dar 

sentidos. Foi com as esquerdas que a MPB estabeleceu contatos estreitos, tal como condiz 

com a história de seu surgimento, a partir de uma Bossa Nova nacionalista e dos festivais 

de canção, cujo projeto nacional-popular deu o tom das letras de suas canções.  

Após o Golpe de 1964, o projeto aliancista e o “frentismo cultural” do clandestino 

Partido Comunista Brasileiro (PCB) estiveram presentes na política brasileira, sobretudo 

no que se refere ao campo cultural, gerando uma sensação que se vivia no Brasil uma 

relativa “hegemonia cultural” da esquerda, tal como afirmou Roberto Schwarz. 32 Na 

música, o nacional-popular foi o representante desse projeto da esquerda pecebista, tal 

como veremos mais adiante. 

No entanto, o projeto pecebista foi abalado em meados de 1968 pela eclosão da 

Luta Armada, que se afastava, em termos de propostas e projetos políticos, da oposição 

liberal e das táticas “aliancistas” do próprio partido.33  O PCB, então, passou a ser 

criticado por um novo pensamento de esquerda, denominado de “nova esquerda”, que 

questionava seu imobilismo diante das tentativas de institucionalização do governo 

militar e reclamava pela Luta Armada, por violência e ação direta, reivindicando a 

democracia direta e participativa, a ida ao povo, a valorização do cotidiano, do indivíduo, 

das relações pessoais, dos sentimentos e das emoções.34  

Assim, a Luta Armada organizada por grupos de esquerda se tornou no principal 

inimigo do Estado Brasileiro que, amparado pelo AI-5, de 1968, decretou uma grande 

repressão aos militantes e lideranças dessa estratégia política. Derrotada, por volta de 

1973-1974, o inimigo voltava a ser o PCB, que, mesmo atuando na clandestinidade, era 

culpabilizado pelos militares até mesmo pela derrota do grupo partidário governista, o 

                                                           
32 Cf. SCHWARZ, 2001. 
33 Cf. NAPOLITANO, 2014a, p. 115.  
34 Cf. nota 14.  
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Aliança Renovadora Nacional (ARENA), nas eleições de 1974.  Como consequência, por 

meio do tripé vigilância, censura e repressão, o governo militar acuava as oposições, 

espalhando sentimentos de medo na opinião pública oposicionista, em geral, e reprimindo 

violentamente os militantes das organizações de esquerda, em particular.35 

Apesar disso, a hegemonia cultural de esquerda não findou, mas: 

 

 

[...] foi capitalizada paulatinamente pelos liberais, dentro da lógica 

aliancista que voltou a se afirmar após a derrota da luta armada [...]. 

Serviu de libelo na luta pelo “estado de direito” e de fonte de lucro para 

os empresários. Serviu de álibi para desculpar sua cumplicidade com o 

liberticídio de 1964, eclipsado pelo de 1968, mais explícito e 

virulento.36 

 

 

Vale lembrar que, no início da década de 1970, havia uma onda de otimismo no 

Brasil que buscava neutralizar os efeitos das críticas de oposição ao Regime Militar. 

Parecia que o projeto do “Brasil Grande Potência” estava seguindo adiante, com sucesso 

econômico, devido à política do “milagre econômico”, e o controle da oposição. Mas a 

crise do petróleo de 1973 e as reorientações da política econômica do governo Geisel 

acabaram minando as bases dessa propaganda oficial, baseada no crescimento da 

economia e no estímulo ao consumo por parte da classe média. O II Plano Nacional de 

Desenvolvimento (PND) de 1974, do presidente Ernesto Geisel, deu ênfase à indústria de 

bens de capital e à infraestrutura energética, tentando, no médio prazo, diminuir a 

dependência brasileira dos insumos importados. O II PND, ao menos até o ano de 1976, 

obteve sucesso, apesar dos altos custos sociais, que geraram grandes descontentamentos, 

marcados, inclusive, pelo retrocesso de consumo das classes médias.37 

Já no início de seu governo, em 1974, Geisel decretou a “Abertura lenta, segura e 

gradual”, menos como uma resposta aos conflitos entre setores militares moderados e 

radicais, tal como indica a História tradicional do período, e mais por pressões no seio da 

sociedade civil brasileira.38 Esse projeto visava, então, muito mais a continuidade do 

Regime sob outras bases de legitimidade, do que uma transição negociada para um 

governo civil e democrático.  

                                                           
35 Cf. NAPOLITANO, 2014a, p. 128-136. 
36 Ibid., p. 106. 
37 Ibid., p. 163; 170-171. 
38 Cf. ARAUJO, 2000, p. 117. 
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Sob o controle do Estado e partindo da ideia de continuidade obediente à Doutrina 

de Segurança Nacional (DSN), pretendia-se com a Abertura uma liberalização controlada 

com intuito de minimizar a tensão sociopolítica e cooptar setores da oposição.39 Nesse 

sentido, a historiadora Maria Helena Moreira Alves afirma que a Abertura constituiu em 

um período de dez anos, no qual houve a tentativa militar de institucionalização do 

Estado, a longo prazo.40 De acordo com Marcos Napolitano, que também questiona a 

história e a memória em torno da Abertura, ela “não foi inequívoca e linear, e esteve 

sujeita às pressões da sociedade, sobretudo dos movimentos sociais que repolitizaram as 

ruas, forçando os limites iniciais da transição conduzida pelo governo”.41 Para a também 

historiadora Maria Paula de Araújo, o processo de Abertura, mesmo controlado pelo 

governo, também coube aos movimentos sociais, que introduziram a perspectiva dos 

trabalhadores e das classes populares na política.42  

Ainda segundo Moreira Alves, de 1978 a 1984, o presidente Figueiredo não só 

manteve como também ampliou a política de liberalização, permanecendo obediente aos 

parâmetros da “democracia forte” estabelecida por Geisel.43  

Durante a Abertura, concomitante ao desenvolvimento das novas esquerdas, 

passou-se a valorizar: 

 

[...] a luta política legal e a participação em espaços públicos e abertos. 

Uma oposição cada vez mais legal, pública, visível e até mesmo 

institucional começou a se delinear a partir dos primeiros anos da 

década de 1970, logo após a derrota da luta armada, entre 1972 e 1974.44 

 

 

As ações políticas de oposição, na década de 1970, foram potencializadas, 

inicialmente, pelo destaque do MDB nas eleições de 1974, pelos apoios da Ordem dos 

Advogados do Brasil (OAB), da Associação Brasileira de Imprensa (ABI), do Instituto 

dos Advogados Brasileiros (IAB) e de setores progressistas da Igreja Católica, como a 

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), as Pastorais e as Comunidades 

Eclesiais de Base (CEBs). Os surgimentos de um novo sindicalismo, sobretudo no ABC 

paulista, sem o atrelamento ao Estado, e de uma aliança entre as esquerdas (velhas e 

                                                           
39 Cf. ALVES, 2005, p. 223-225. 
40 Ibid., p. 223. 
41 Cf. NAPOLITANO, 2014a, p. 11. 
42 Cf. ARAUJO, 2000, p. 117-118. 
43 ALVES, op. cit., p. 273. 
44 ARAUJO, op. cit., p. 118. 
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novas) e os movimentos sociais também contribuíram para as ações de oposição. 

Organizar a resistência contra o Regime Militar era a maior entre todas as demais tarefas 

da esquerda brasileira nos anos de 1970.45 

Em grande parte, o imaginário dominante da MPB, de matriz aliancista, civilista 

e nacional-popular, não só se enquadrou nesse novo contexto, como também ajudou a 

produzir um sentido para a sua experiência. Porém, isso não significa que as canções de 

MPB eram homogêneas, posto que também havia um leque de sentimentos, estéticas e 

ideologias oposicionistas que forneciam a matéria para as canções.    

No Brasil, a experiência de resistência à Ditadura Militar atenuava os conflitos 

entre as esquerdas, dando a ideia de uma unicidade de posicionamentos, o que não era 

verdade. Mesmo unidas em uma “frente” contra o Regime Militar, cada tendência ou 

partido político tinha suas próprias bandeiras.46  

 

 

[...] depois do desmantelamento das organizações armadas, os 

“sobreviventes” fizeram uma revisão crítica da proposta de luta armada 

e optaram por uma reinserção na luta política legal. No Brasil, quase 

todas as organizações de luta armada criadas entre 1966 e 1969 

desapareceram durante os primeiros anos da década de 70, desbaratadas 

pelos órgãos de repressão política do governo militar ou dissolvidas por 

seus próprios militantes [...]. Algumas poucas organizações 

sobreviventes esboçaram uma auto-crítica da experiência [...] A luta 

democrática, sua importância, seus impasses, limites e alcances tornou-

se a questão central.47 

 

 

 

Rejeitando a tática da Luta Armada, derrotada política e militarmente, a nova 

esquerda que surgiu em meados dos anos de 1970 defendia a democracia direta, 

participativa e sem intermediários, desconfiava das rígidas formas de organização e de 

hierarquia das organizações tradicionais da esquerda, assim como valorizava o cotidiano, 

o indivíduo, o íntimo, o privado e as relações pessoais, buscando promover a politização 

dos sentimentos e das emoções. Nas palavras de Maria Paula Araújo: “Na verdade, seus 

esforços eram exatamente no sentido de aumentar os espaços de legalidade, romper a 

clandestinidade e garantir um espaço público e aberto para a luta política”.48  

                                                           
45 Cf. ARAUJO, 2000, p. 17, 122. 
46 Ibid., p. 19. 
47 Ibid., p. 98. 
48 Ibid., p. 98, 115-116. 
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Nesse sentido, a utopia democrática no Brasil da Abertura aparecia em dois níveis: 

1) construir um amanhã (futuro) democrático; e 2) e construir um espaço democrático em 

meio a um contexto autoritário. Esse espaço social era do protesto, dos shows politizados, 

das sociabilidades privadas e semiprivadas, perpassadas pela música popular 

antiautoritária.   

Nos anos de 1970, os personagens da resistência civil ao Regime Militar 

compunham uma militância sobrevivente dos derrotados de 1964 e 1968. Eram jovens, 

trabalhadores, padres, profissionais liberais etc, que passaram a ressignificar os espaços 

públicos, fossem estes o bairro, a praça pública, a Igreja, a Universidade ou o interior das 

fábricas. Esses novos personagens atuaram na Abertura e em “espaços públicos onde os 

conflitos sociais sufocados emergiram, enquanto acontecimento, enquanto evento 

público”. 49  

A partir de meados dos anos de 1970, diante da emergência dos movimentos 

populares e contrários à Ditadura – de minorias políticas e pacifistas50 -, houve alianças 

entre setores da esquerda com comunidades ligadas à Igreja Católica, grupos associativos 

seculares e novo movimento sindical, tanto do campo quanto das áreas urbanas.51 Todos 

esses grupos desempenharam um papel decisivo nos governos Geisel e Figueiredo, 

solicitando o desmantelamento do aparato repressivo, a elaboração de uma nova 

Constituição e a modificação do modelo econômico excludente.52  

A MPB do período dialogava exatamente com as lutas desses movimentos sociais, 

apelando, em suas letras, à consciência, à união dos vários atores sociais contra a opressão 

do Estado, à esperança e à igualdade, ainda que, do ponto de vista semântico, trouxesse 

marcas do medo e da tensão dos Anos de Chumbo (1969-1973) e das indefinições do 

tempo presente. Dessa forma, a música era um importante veículo de difusão de ideais e 

sentimentos dos movimentos e campanhas sociais de oposição, cujas atividades não eram 

meramente políticas, mas também envolviam aspectos culturais.53 

Assim, o caldo cultural da oposição foi alimentado pela circulação pública de 

canções como estratégias de sensibilização dos movimentos sociais e campanhas, 

                                                           
49 Cf. ARAUJO, 2000, p. 98, 115-116. 
50 A partir de 1974, as esquerdas se conformaram a partir de três pontos/questões: Questão estratégica (de 

uma política reformista para chegar a uma democracia burguesa e, finalmente, socialista; ou revolucionária, 

a partir de uma revolução socialista); Questão tática (luta por liberdades democráticas); e Questão filosófica 

(como encarar e se relacionar com movimentos sociais específicos, tendo em vista a fragmentação da 

esquerda e a valorização da subjetividade). Ibid., p. 96, 120. 
51 Cf. ALVES, 2005. p. 274. 
52 Ibid., p. 274. 
53 Cf. EYERMAN; JAMISON, 1998. 
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sobretudo com os quais a MPB mais se relacionou - como o Movimento Estudantil, a 

Campanha pela Anistia e as lutas sindicais do fim da década. Em todos eles, as canções 

ajudavam a construir um sentimento de pertencimento, de justiça e de denúncia da 

violência do Estado contra os opositores e contra as liberdades públicas em geral.  

 Entre os anos de 1974 a 1979, a oposição, de início moderada e hesitante, ainda 

sob forte repressão, foi se tornando cada vez mais contundente, fazendo convergir setores 

da elite (profissionais liberais e empresários), estudantes, classe média assalariada e 

trabalhadores manuais na luta pela liberalização.54 Várias entidades representantes desses 

setores se destacaram na luta contra o Regime.  

 

 

Os ataques a estudantes universitários de classes médias e altas nas ruas 

de são Paulo, em 1977, e a morte sob tortura de um respeitado jornalista 

deixaram claro para todos os grupos que a repressão não discriminava 

necessariamente as classes. Por este motivo, setores da elite trataram de 

pelo menos impor limites mais claros aos amplos poderes do Aparato 

Repressivo. A esta altura, a OAB, a ABI e a CNBB, com o apoio da alta 

hierarquia da Igreja Católica, associaram-se na defesa dos direitos civis, 

políticos, legais e humanos. 55  

 

 

Diante desse contexto de retorno das massas à cena pública, a participação política 

de artistas e de intelectuais de esquerda aumentou e se renovou, passando para uma fase 

mais incisiva, na segunda metade dos anos de 1970.56 Como uma “frente ampla” da 

sociedade civil contra a Ditadura, rompia-se o “ciclo do medo” e “a esperança 

manifestava-se na coletividade e no amplo apoio de que se davam conta os integrantes 

da oposição”.57 

Nesse processo, a cultura em geral, e a MPB em particular, foi essencial e o seu 

papel nos rituais de protesto como expressão de valores, ideias e sentimentos não foi 

acidental. No início da década de 1980, mesmo com o frentismo de oposição em crise e 

com as esquerdas fragmentadas em diversos partidos (PT, PDT, PCB, Partido Comunista 

do Brasil (PC do B), grupos trotskistas etc), os sentimentos gerais de ilegitimidade e 

opressão por parte do Regime só aumentaram.58   

                                                           
54 Cf. ALVES, 2005, p. 255-256. 
55 Ibid., p. 267-268. 
56 Cf. NAPOLITANO, 2014a, p. 177. 
57 ALVES, op. cit., p. 270. 
58 Ibid., p. 314. 
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Nessa direção, é importante destacar que a diversidade ideológica e estética na 

oposição também foi a fonte de tensões internas ao meio artístico. Ao mesmo tempo em 

que existia uma cultura de oposição que mobilizava indivíduos ligados profissionalmente 

a esse campo e suas entidades, havia também um debate sobre como deveria ser esse 

posicionamento. A pressão de politização no campo da arte em viés oposicionista, por 

vezes, parecia inibir a liberdade de criação e a busca de temas mais existenciais, 

sentimentais e comportamentais, que também alimentavam a criação artística, sobretudo 

no campo musical. A partir de 1978, essas tensões levaram ao caso das “patrulhas 

ideológicas” de esquerda, que tinham como objetivo “fiscalizar” o engajamento das artes 

e dos artistas, denunciando àqueles que, segundo os “patrulheiros”, compactuavam com 

o governo militar.59 

A música, portanto, forma artística de grande alcance popular, que atuava e atua 

nos campos da emoção e da sensibilidade, tornou-se, muitas vezes, em mote para a 

mobilização em torno das causas políticas oposicionistas durante a “Abertura”, podendo, 

por isso, segundo Marcos Napolitano, ser considerada uma espécie de “trilha sonora” 

daqueles tempos. Mais que trilha, a música, sobretudo a popular, também educou 

sentimentalmente uma geração de militantes, deu sentido à resistência como ato de 

consciência e promoveu uma “catarse” diante do “círculo do medo”, dando sentido de 

pertencimento a uma oposição de esquerda tão segmentada em suas práticas, condutas e 

agendas políticas.60 

 

 

Segurar a primavera (cultural) nos dentes significava manter a vida 

cultural dentro de sua vocação crítica, partilhar de uma comunidade de 

leitores, espectadores e ouvintes que se viam como uma reserva de 

consciência libertária em tempos sombrios. Essa era a senha para a vida 

cultural partilhada, sobretudo, pela juventude secundarista ou 

universitária, pelos setores da classe média intelectualizada e ativistas 

dos movimentos sociais.61 

 

 

 

1.2 Eventos de protesto como rituais cívicos na ditadura brasileira (anos 1970) 

 

                                                           
59 Cf. NAPOLITANO, 2014a, p. 178. 
60 Ibid., p. 106. 
61 Ibid., p. 174. 



41 
 

Os eventos de protesto, do final da década de 1970 a meados dos anos de 1980, 

nos quais se destacou a presença de canções de MPB, bem como os shows que serão 

analisados, possuíam práticas ritualizadas e, por isso, podem ser considerados 

performances coletivas da oposição ao Regime Militar. Com propósitos definidos e 

embasados nas lutas antiautoritárias, esses eventos de contestação partiam de um 

repertório de protesto, organizando encontros de massas e manifestações públicas com 

início, meio e fim.62  

Por serem rituais, os eventos também tinham uma organização interna que lhes 

reforçavam sentidos simbólicos e políticos, como depoimentos ou discursos dos cantores 

para o público. Alguns exemplos vão nesta direção. Ivan Lins, em show na cidade de 

Marília, defendendo a democracia, e Gonzaguinha, na mesma cidade, convocando 

estudantes pra encontro estudantil ou fazendo um denúncia, como se estivesse em um 

comício, à tentativa de ataque contra o “Show 1º de Maio”, no Rio de Janeiro. Ou ainda 

as falas e performances musicais de Chico Buarque, Beth Carvalho, Martinho da Vila e 

Fafá de Belém, entre outros, nos comícios das “Diretas Já”. 

Os “rituais cívicos” tal com o definimos neste trabalho englobam, portanto, 

vários formatos de protesto popular consagrados pela tradição de esquerda: passeatas, 

atos públicos, comícios partidários-eleitorais, eventos culturais temáticos, plenárias e 

assembleias de classe e movimentos etc. O protesto das campanhas de oposição e dos 

movimentos sociais ganham um caráter de ritual cívico quando se insere na luta pela 

democratização geral da sociedade em contextos autoritários, lutando pela abertura de 

espaços públicos, independente dos projetos político-partidários ou político-ideológicos 

(de ruptura revolucionária ou de democratização formal) que possam ter no longo prazo. 

Eram rituais, já que obedeciam a uma tradição e implicavam em uma ocupação das ruas 

ou de qualquer espaço público de maneira organizada e pautada por valores e por ações 

que reforçavam a identidade coletiva de pertencimento. No caso, pertencimento ao campo 

oposicionista e democrático, em que pese a diversidade de posições partidárias, origens 

sociais e visões de sociedade.   

Os eventos de protesto contêm significados culturais além de políticos e, no 

decorrer do tempo, modificam categorias dominantes de avaliações e julgamentos da 

produção artística, no nível do discurso e de performances práticas (experimentando 

princípios estéticos e criando novos rituais coletivos). Eles lideram a reconstrução do 

                                                           
62 Cf. PEIRANO, 2000, p. 20. 
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processo de interação social e de formação de identidade e conservam sua presença na 

memória coletiva, no caso de ausência de plataformas políticas coerentes e/ou de lutas 

que os fizeram vir à tona.63  

Muitos cantores de MPB estiveram envolvidos com as causas oposicionistas e 

passavam essas mensagens para suas músicas e para seu público-ouvinte, ajudando-os a 

se formarem sentimental e politicamente. Especificamente, diante das cisões das 

esquerdas e dos traumas da repressão à base de violência direta, entre os anos de 1973 e 

1974, a MPB manteve seu papel na luta por Direitos Humanos e pelas liberdades 

democráticas, pauta compartilhada por grupos de esquerda ou liberais. Frente à derrota 

da esquerda armada, definiu-se outra pauta, que unificava vários setores da sociedade, 

enfatizando a defesa da legalidade e do Estado de Direito, bem como da “justiça social”, 

que parecia comprometida pela concentração de renda dos anos do “milagre econômico”, 

em grande parte garantido pela diminuição dos salários.64 

Os movimentos e as campanhas sociais de oposição, na década de 1970, 

utilizavam, por meio do discurso e da performance, meios de expressão artística para a 

comunicação, repolitizando a cultura popular e de entretenimento e revitalizando as 

tradições e as transformando. Isso fornecia um mesmo “repertório” aos seus partícipes, 

tanto do ponto de vista político como também estético, à medida que música é arte. Como 

cada indivíduo escolhia sua causa ou era sensibilizado por ela ou se mobilizava por ela, 

as utopias da “Abertura” incentivavam a música a suplantar barreiras que existiam entre 

o performer e a audiência, encorajando simbolicamente a participação e a luta. 

 

 

1.3 Os vários tipos de eventos de protesto da oposição 

 

Cantar uma música como expressão política é um evento ritual por si só.65 No 

momento da execução da canção se partilham sentimentos, emoções, opiniões, e pode-se 

promover a sensibilização, a catarse ou a mobilização para alguma causa política. Assim, 

as músicas cantadas pelos próprios artistas, em shows ou em comícios, ou cantadas em 

conjunto, pela multidão de uma passeata, de um comício ou de uma missa, por exemplo, 

constituem rituais de contestação.  

                                                           
63 Cf. EYERMAN; JAMISON, 1998, p. 10-12. 
64 Cf. ARAUJO, 2000, p. 124. 
65 EYERMAN; JAMISON, op. cit., p. 35. 
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A performance individual do intérprete se agrega ao conjunto das performances 

individuais e coletivas do ritual de contestação. Por exemplo, a expressão corporal 

clássica do cantor de protesto, de braço levantado e com punho cerrado, caracterizou 

muitas das performances dos cantores de MPB nos festivais da canção, dos anos de 1960, 

bem como de manifestantes nas atividades de rua durante a Abertura. Esse gestual de 

braços, amplamente utilizado pelas esquerdas, também foi resgatado da década de 1960, 

que, por sua vez, resgatava um imaginário de protesto anterior, e apareceu em algumas 

das imagens analisadas, mostrando como foi forte o impacto do imaginário em torno das 

ideias de ação e de protesto desse período, em um contexto diferente e de luta por 

liberdades democráticas e redemocratização. 

Vale lembrar que os rituais de protesto contra os regimes militares, e o caso 

brasileiro não foge a essa tradição, remete à tradição do protesto popular, cujos formatos 

e imaginário foram consagrados pela tradição socialista no século XIX a partir de eventos 

anteriores, como os motins populares e os eventos da Revolução Francesa. Observando a 

obra do historiador marxista Edward Thompson sobre a multidão amotinada no século 

XVIII, percebe-se semelhanças entre esse gestual de esquerda com àquele da turba, como 

na imagem a seguir, que segurava com braços ao alto, placas de protesto ou alimentos ou 

utensílios para serem atirados, como ação ofensiva ou de revide, no caso de conflito com 

os agentes do Estado inglês. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Ilustração de motim da plebe inglesa, no século XVII. 

Fonte: Imagem do livro:  THOMPSON, E. P. Costumes em comum: estudos sobre cultura 

popular tradicional. São Paulo: Cia das Letras, 1998. 
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Rememorando os motins realizados pela plebe na Inglaterra do século XVIII, 

descritos e analisados por Thompson, encontra-se a multidão plebeia se amotinando 

contra o governo, buscando defender seus costumes66 e garantindo a fixação do “preço 

justo” dos alimentos comercializados, em uma luta que poderíamos tratar como, não 

somente pela manutenção da vida, mas também contrária à exploração.67 Sua importância 

reside na resistência às ideias e às instituições dominantes, nos séculos XVIII e XIX. 68 

A multidão faminta e insatisfeita, cuja luta política e econômica era caracterizada 

pela ação rápida, anônima e ameaçadora, era também disciplinada e possuía objetivos 

muito claros, pois “sabia negociar com as autoridades e, acima de tudo, empregava sua 

força com rapidez”. Segundo o autor, o motim não era uma resposta natural à fome, mas 

um comportamento de alternativa coletiva (e não só familiar) sofisticada para a 

sobrevivência.69 Era, portanto, um protesto social que derivava de um consenso a respeito 

da economia moral e do bem-estar público em tempos de escassez.70 Para o povo 

trabalhador era uma bem sucedida estratégia de luta, à medida que conseguia mobilizar o 

governo em torno de algumas de suas expectativas, atenuando, assim, os problemas.71 

 Como os eventos de protesto da Abertura envolveram um grande número de 

pessoas e, em alguns casos, verdadeiras multidões, lembramos também do historiador 

francês Georges Rudé, para quem a multidão é considerada “o povo”, e não, 

pejorativamente, o “populacho”. Em seus estudos sobre as sociedades inglesas e francesas 

dos séculos XVIII e XIX, que, segundo ele, conduziram à sociedade industrial, a multidão 

foi caracterizada pela natureza de suas manifestações políticas, fossem elas greves, 

revoltas, rebeliões, insurreições ou revoluções, sendo a “revolta pela fome” a forma 

                                                           
66 A ideia de costume assemelha-se a de cultura. Costume é compreendido como mentalidade e com 

discurso de legitimação e de expectativa. No século XVIII, houve a reformulação do conceito de cultura e 

de folclore para os estudos dos costumes, que ainda subsistiam na Europa. Tornou-se em uma tática para 

legitimar usos, práticas ou direitos. Práticas e normas, ao longo do tempo, geram costumes em sociedades 

cuja tradição oral foi suplantada pela alfabetização. Para Thompson, “Essa cultura transmite com vigor – e 

possivelmente também gera – desempenhos ritualísticos ou estilizados, na recreação ou em formas de 

protesto”. Em contexto de domínio de Igreja e de rei, a lei não impera, mas os costumes das massas, sim, 

por isso que no século XVIII a cultura tradicional tornou-se rebelde. Assim, a cultura da plebe resistia às 

leis dos comandantes, do governo, em nome da manutenção de seus costumes. Os costumes se colocaram 

contra o capital, contra os novos padrões de consumo, e de racionalização do trabalho. Para o autor, “[...] 

há a resistência sempre presente da multidão, uma multidão que às vezes se estendia da pequena gentry e 

dos profissionais até os pobres [...]”. Ver: Cf. THOMPSON, 1998, p. 14-19, 20-39. 
67 Ibid., p. 62, 176. 
68 Ibid., p. 64-68. 
69 Cf. THOMPSON, 1998, p. 208, 228. 
70 Ibid., p. 193. 
71 Ibid., p. 297. 
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recorrente de protesto social. Suas atividades estavam vinculadas à situação social e à 

ocupação daqueles que delas participavam.72  

 

 

En la sociedad industrial, los disturbios más propensos a tener 

significación histórica tomam la forma de huelgas y otras disputas 

laborales o de reuniones públicas masivas y manifestaciones dirigidas por 

organizaciones políticas.73  

 

 

 

 Mas os motins e revoltas, se tem uma importância grande como matrizes do 

protesto popular estudados pela História Social, não dão conta de toda a tipologia possível 

dos protestos populares. Neste trabalho, os eventos de protesto de esquerda no Brasil 

podem ser definidos, basicamente, a partir da seguinte tipologia:  

 

Missas: Celebrações com ritualística própria, mas que, como evento de protesto, tinham 

a presença de música popular dando o tom da liturgia ou a explicitando ou a explicando 

aos fiéis. Em casos específicos, contavam com a presença de artistas de MPB, a exemplo 

de Sérgio Ricardo na Missa de 7º Dia do estudante Alexandre Vannucchi Leme, em 1973, 

ou não necessariamente, como na cantoria de “Caminhando” na saída dessa mesma missa, 

ou naquela do jornalista Vladimir Herzog, em 1975. Normalmente, as missas tinham uma 

liturgia ligada à dignidade, ao respeito, à liberdade, à justiça e à valorização do trabalho 

e aos direitos humanos e, não raras vezes, o sermão do pároco estava também vinculado 

a essas causas, como também à da redemocratização brasileira. Podiam ser celebrações 

dentro das próprias Igrejas ou campais, em espaços diversos e ao ar livre. 

 

Passeatas: Manifestações compostas de pessoas que, em caminhada, protestam. 

Normalmente, possuem um trajeto definido nas ruas das cidades, faixas ou cartazes 

carregados pelos próprios manifestantes e que expressam as reivindicações feitas ou os 

motivos do protesto, nos quais, não raras vezes, é utilizado o artifício do humor. Canções 

ligadas às causas políticas defendidas são cantadas pelos manifestantes, acompanhados 

ou não de banda própria, quando há, ou presentes em carros de som. Gritos com palavras 

de ordem que, em coro, são repetidas pelos participantes e o acompanhamento de um 

carro de som também compõem as passeatas normalmente. Em meio à caminhada, podem 

                                                           
72 RUDÈ, 1998, p. 12-14, 201. 
73 Ibid., p. 13. 
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haver paradas, performances e discursos de lideranças nos carros de som. No início e ao 

final do trajeto, é comum que os integrantes fiquem reunidos em algum importante e 

espaçoso ponto das cidades, como praças, e em torno do carro som, ouvindo os discursos 

de lideranças políticas. Nas finalizações das passeatas também podem conter 

apresentações musicais, com ou sem a presença de artistas. 

 

Atividades artístico-culturais temáticas: Em nome de uma causa política, ligada ou não 

a algum movimento social ou entidade, podem-se organizar peças teatrais, shows 

musicais, performances, oficinas diversas (artesanato, teatro, música etc) e palestras ou 

mesas redondas. Normalmente, apresentam um caráter de festa/entretenimento, podendo 

ter barracas de comidas e bebidas, faixas que expressem as causas políticas defendidas, 

palavras de ordem repetidas entre uma apresentação ou outra, discursos de lideranças 

político-partidárias, além de vaias, urros e ovações da plateia que as compõem. 

 

Congressos, reuniões, encontros, mesas-redondas ou simpósio intelectuais: Eventos 

que reúnem intelectuais e artistas ligados às causas políticas de esquerda, que pressupõem 

reflexão e discussão intelectuais de questões que norteiam o pensamento e as ações de 

esquerda em âmbitos diversos, desde o local, como em uma comunidade, ao nacional e 

até mesmo ao mundial, tais como as importantes reuniões da Internacional Socialista 

Soviética. Nesses eventos podem haver atividades culturais, como shows e peças de 

teatros, lançamento de livros, de participantes ou não das atividades, simpósios temáticos, 

minicursos, assembleias de categorias profissionais ou oficinas. As reuniões anuais da 

Sociedade Brasileira Pelo Progresso da Ciência (SBPC), sobretudo àquela do tumultuado 

ano de 1977, é um tipo desse evento de protesto no Brasil, durante a Abertura.  

 

Greves (com ocupação do espaço público): Estratégias de luta que consistem na 

paralisação temporária do trabalho, com o intuito de reivindicar direitos e que têm nas 

Assembleias o poder de decisão. Podem conter estratégias de piquetes, panfletagem, 

faixas que expressem as causas do protesto, bem como das entidades ligadas ao evento, e 

atos em espaços públicos, momento em que há discursos de lideranças, performances e 

apresentações ou execuções musicais, ao vivo, com a presença de artistas, ou em carro de 

som, diante das fábricas, Universidades, órgãos públicos, indústrias ou empresas. São 

protestos que podem envolver, também, passeatas, missas ou atividades culturais 

temáticas, a exemplo de shows musicais ou apresentações de peças teatrais. 
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Comícios: Eventos de caráter político-festivo. Podem ser de promoção de candidatos, em 

épocas eleitorais, ou eventos de protesto que pressupõem organização mais apurada, pois 

contam com a presença de grande número de pessoas e, em alguns casos, de verdadeiras 

multidões. Possuem uma estrutura de palanque e aparato de som para as lideranças 

político-partidárias e artistas, caso hajam. Neles, há discursos de lideranças político-

partidárias, normalmente intercalados por canções populares, com a presença de artistas 

executando as canções ou com músicas do próprio aparato de som montado. 

Normalmente, contém faixas de apoio ao candidato ou à causa política ali defendida, 

palavras ou gritos de ordem que são repetidos pelo público-participante, vaias, urros e 

ovações dos partícipes. 

 

Atos públicos: Ocupações do espaço público, em logradouros ou recintos fechados, tendo 

em vista a afirmação de uma crítica política contra uma conjuntura, regime ou ação que 

se define como ilegítima perante os valores daqueles que protestam. Ao contrário das 

passeatas, não se caracterizam pelo movimento ou deslocamento dos manifestantes. 

Também podem ter um sentido mais geral e amplo do que os comícios, eventos mais 

longo em duração, e geralmente protagonizado por lideranças partidárias ou comunitárias.  

 

Não raro, os eventos poderiam dar origem a motins e “quebra-quebras”, 

quebrando a ordem ritual pré-estabelecida pelos organizadores com a entrada de atores 

anônimos nas massas, que não seguiam as convenções desses rituais ou como reação dos 

próprios participantes dos eventos à violência policial prévia. Durante o Regime Militar 

brasileiro, esses vários tipos de eventos foram convocados e organizados pelas oposições, 

e em muitos (se não em todos) pode-se notar algum tipo de alusão à MPB ou, 

eventualmente, a presença de artistas desse “gênero” musical. 

Vejamos, então, como a MPB tornou-se referência para uma determinada cultura 

política progressista, frequentemente identificada com os valores nacional-populares da 

esquerda, fazendo-se presente nos eventos de oposição à Ditadura. 

 

 

 

1.4 A MPB como expressão do engajamento 

 

Após o surgimento da Bossa Nova, em 1959, ocorreram mudanças estéticas na 

canção brasileira, que passou a estabelecer novas relações entre o tradicional e o moderno, 
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em termos musicais.74 Filha de uma Bossa Nova nacionalista, cujos principais 

representantes eram Carlos Lyra e Vinícius de Moraes, e com um projeto nacional-

popular, a música popular brasileira passou a ser denominada de Moderna Música 

Popular Brasileira (MMPB), em meados da década de 1960.75 Em nome desse projeto 

nacional-popular, a MMPB tinha um papel de denúncia dos problemas sociais brasileiros, 

sobretudo, àqueles ligados ao morro (carioca) e ao sertão (nordestino).  

Essa nova e moderna música consolidou seu espaço sociocultural nos hoje muito 

famosos festivais da canção, da TV Record e da Rede Globo, principalmente, e em 

programas televisivos, a exemplo de “O Fino da Bossa”, que esteve no ar na TV Record, 

entre os anos de 1965 a 1967. Sucesso de público, inclusive televisivo, os festivais da 

canção lançaram grandes nomes de nossa música popular, como Elis Regina, Chico 

Buarque, Gilberto Gil, Caetano Veloso, entre muitos outros.76 

A música que dava o tom desses eventos e carregava consigo a carga do 

engajamento era uma “canção de protesto”. Ao final da década de 1960, esse tipo de 

canção, também chamada de “música de festival”, foi duramente criticada por uma 

esquerda dissidente do PCB, que, em momento de adesões à Luta Armada, defendia uma 

“arte de barricadas”. Por não promover uma mobilização social mais concreta na luta 

antiautoritária, criticava-se o futuro esperançoso, mas imobilista, traduzido na expressão 

“o dia que virá”, que continham as letras das canções desse período.77 

 Nos anos de 1970, a MPB (que perdeu a inicial letra “M”, por se tratar de uma 

música, por si só, já moderna) legitimou-se na hierarquia sociocultural brasileira como 

um estilo considerado de “bom gosto” pela classe média intelectualizada e formadora de 

opinião, além de obter espaço privilegiado no mercado fonográfico brasileiro.78 Ao longo 

dessa década, desafiando a censura nos “Anos de Chumbo” (1969-1976) e abandonando 

o nacional-popular, a MPB tornou-se uma “rede de recados”, vinculando mensagens de 

liberdade, de irmandade, de união, de igualdade, que, mesmo sob as suspeitas do 

momento, podem ser compreendidas como de resistência civil e cultural ao Regime 

Militar.79 

                                                           
74 Cf. NAPOLITANO, 2001a.  
75 Ibid. 
76 Cf. MELLO, 2003.; RIBEIRO, S. 2002.; CHAVES; CHAVES, 1994.; DUARTE; NAVES, 2003.; 

NAVES, 2001. 
77 Cf. GALVÃO, (1976), (1999). 
78 Cf. DIAS, 1998.; NAPOLITANO, 2014a, p. 176. 
79 Cf. NAPOLITANO, 2004c, 2008b.; SILVA, 2008.; CAROCHA, 2006. Sobre a ideia de “rede de 

recados”. Cf: WISNIK, 1979-1980. 
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Nesse período, a estética da MPB se consolidou no mercado de bens simbólicos 

no Brasil e na indústria fonográfica se legitimou, ampliando suas formas de difusão, 

devido à introdução dos formatos Long Play (LP) e fitas K7, mas mantendo seu potencial 

“revolucionário” na transmissão de mensagens corriqueiras de lutas, de esperanças ou de 

denúncias das injustiças sociais, como nos anos de 1960. Durante toda a Ditadura Militar, 

as questões sociais influenciaram as canções de MPB, assim como essas canções as 

influenciaram, por ajudarem, no plano do simbólico, a lhes dar sentidos e agregar valores.  

Até a primeira metade da década de 1970, a TV e as salas de teatro eram os espaços 

socioculturais privilegiados de atuação e de divulgação da MPB. Em 1971, com os 

Circuitos universitários, eventos produzidos pela PHILIPS, a MPB passou a abranger 

também os campi universitários, em uma tentativa promocional da gravadora para atingir 

um público mais jovem, na faixa dos 18 aos 25 anos.80 Para os artistas de MPB, por sua 

vez, os circuitos se tornaram um espaço para promover uma maior conscientização da 

juventude do interior do Brasil.81 

Na década de 1960, a MPB mobilizava a tradição musical brasileira do samba dos 

anos de 1930 e, nos anos 1970, abriu-se a novos estilos musicais considerados mais 

modernos. Novos nomes provenientes dos festivais, como dos roqueiros Raul Seixas, 

grupo Secos & Molhados, Rita Lee e os Novos Baianos ganharam a cena musical 

brasileira, assim como de artistas mais alternativos e com discursos avessos à indústria 

cultural, como os “malditos”, Jards Macalé, Jorge Mautner e Itamar Assumpção.82 Junto 

deles, uma “nova safra” de cantores/compositores surgiu na década de 1970, como Ivan 

Lins, Aldir Blanc, João Bosco e Gonzaguinha, provenientes do Movimento Artístico 

Universitário (MAU).83 

Entre os anos de 1975 e 1980, a MPB passou a se caracterizar, mais genuinamente, 

como música oposicionista, além de obter espaço privilegiado no mercado fonográfico. 

Marco inicial desse momento foi o engajado show “Falso Brilhante”, de Elis Regina, que 

se tornou sucesso de público e de crítica, entre aos anos de 1975 a 1977.84  

                                                           
80 Cf. NAPOLITANO, 2002b. 
81 A exemplo do comentário de Elis Regina que se dizia insatisfeita com a forma com a qual os circuitos 

estavam sendo organizados, pois, segundo ela, havia um trabalho a ser realizado junto aos estudantes, nos 

campi universitários. Cf. ECHEVERRIA, 1985, p. 291. 
82 O termo “malditos” surgiu no Festival Abertura, da Rede Globo, de 1975. Agregava artistas que eram 

respeitados pela crítica e pelos músicos, mas não se enquadravam nas leis de mercado e das gravadoras. Cf. 

NAPOLITANO, 2014a, p. 181, 183. 
83 Sobre o MAU: Cf. LOPES, 2008, 2009. 
84 Cf. LUNARDI, 2015. Segundo Marcos Napolitano, os seguintes discos se tornaram antológicos: “Meus 

caros amigos”, de Chico Buarque, de 1976; “Refazenda” e “Refavela”, de Gilberto Gil, de 1975 e 1976, 

respectivamente; “Joia”, “Qualquer coisa”, “Bicho” e “Muito”, de Caetano Veloso, de 1975, 1976, 1977 e 



50 
 

Devido ao abrandamento da censura, na segunda metade da década de 1970, os 

compositores também tiveram maior liberdade em compor letras críticas, que, por sua 

vez, “tinham grande aceitação entre os ouvintes”, contribuindo com a “rede de recados” 

mencionada. Assim, a MPB agregada ao samba e ao rock constituiu em uma “Frente 

Ampla da Música Popular” contra a Ditadura, fornecendo referências intelectuais e 

sentimentais para a resistência cultural.85  

Nessa direção, os artistas de MPB eram considerados como arautos do sentimento 

de oposição civil ao Regime Militar. Muitas das canções do período, cunhadas por Marcos 

Napolitano como “canções de abertura”, carregavam consigo uma crença no futuro, 

apesar das dificuldades do tempo presente. Na época, os temas do encontro e da 

esperança, como “educação política e sentimental da cidadania e do consumidor cultural 

que se supunha crítico ao regime [...]”, superavam os da solidão e da repressão, ao 

mesmo tempo em que havia a sublimação da liberdade e do trauma da repressão do início 

da década de 1970.86 

Entre 1977 e 1985, surgiram grupos “independentes”, que seguiam a tradição dos 

“malditos”, criticando, por meio do desbunde e do resgate atonalista da Tropicália, a 

Ditadura Militar e a mídia.87 Nomes como Arrigo Barnabé, Grupo Rumo (Luiz Tatit, Ná 

Ozetti e Hélio Ziskind), de São Paulo; Tetê Espíndola, Lírio Selvagem e Almir Sater, do 

Mato Grosso; Antônio Adolfo, grupo Boca Livre (Zé Renato, Claudio Nucci, Maurício 

Maestro e David Tygel), do Rio de Janeiro; Marlui Miranda, do Ceará; e Movimento 

Armorial, de Pernambuco, foram alguns importantes representantes dos 

“independentes”.88 

 

 

1.5 A MPB na década de 1970 e as “canções da Abertura” 

 

                                                           
1978, respectivamente; “Minas”, “Geraes” e “Clube da Esquina 2”, de Milton Nascimento, de 1975, 1976 

e 1978, respectivamente. Cf. NAPOLITANO, 2014a, p. 183-185. 
85 NAPOLITANO, op. cit., p. 186. 
86 Ao final dos anos de 1970, artistas de MPB, como Chico Buarque, Elis Regina, Gonzaguinha, Clara 

Nunes, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Milton Nascimento, Fafá de Belém, Simone, entre outros, estiveram 

ligados à campanha da Anistia e ao Movimento Operário o que, como era de se supor, acentuou o grau de 

suspeição com relação às suas obras. Cf. NAPOLITANO, 2014ª, p. 396. 
87 Ibid., p. 200. 
88 Ibid., p. 2-3, 204. 
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Como representativa das “canções da abertura”, neste tópico vamos tratar da 

canção que inspirou o título deste trabalho, “Fantasia” (FAIXA 189), de Chico Buarque 

de Holanda. Os versos “preparando a tinta, enfeitando a praça” expressam as relações 

construídas entre a MPB e o contexto político da segunda metade da década de 1970 a 

meados dos anos de 1980, dentro do espírito de oposição marcou o gênero.   

Em momentos de retomada das ruas e de fortalecimento e diversificação dos 

movimentos sociais, ainda sob a Ditadura, as críticas, mas também as incertezas, eram 

constantes e “Fantasia” traduz esses anseios, dúvidas e angústias. De fato, era necessário, 

ainda que os tempos fossem difíceis, preparar a tinta e enfeitar a praça para ocupar os 

espaços públicos, para gritar e se manifestar pela redemocratização do Brasil. E assim, 

não sem conflitos, fizeram a sociedade civil e grande parcela da classe artística do 

período. 

 

 

1.5.1 Preparando a tinta, enfeitando a praça: uma “Fantasia” de “Bons tempos” 

 

A música foi composta por Chico Buarque em 1979, especialmente para o 

espetáculo “Bons tempos, hein?!”, do MPB-4, que foi contemplado com texto do 

humorista, desenhista e jornalista Millôr Fernandes. O espetáculo estreou em 15 de março 

de 1979, exatamente quando João Batista Figueiredo, o último presidente militar, tomou 

posse. 

Ainda que a Abertura política prosseguisse com todos os seus impasses, Millôr 

escreveu um texto crítico, forte e ousado para a época, que refletia sobre os difíceis quinze 

anos do Regime Militar até aquela data (de 1964 a 1979). Repleto de ironia e humor, a 

começar pelo título, uma pergunta que se referia, satiricamente, aos “bons” tempos da 

Ditadura, o texto explicitava a repressão e a miséria de grande parte da população 

brasileira daquele período. 

Segundo Regina Echeverria, em reportagem sobre o espetáculo à revista Veja, as 

músicas dialogavam com o texto de Millôr Fernandes, completando suas ideias. As 

canções do show, a exemplo de “Cálice” (Chico Buarque/Gilberto Gil), “Tropicália” 

(Caetano Veloso), “Fantasia” (Chico Buarque), entre outras, apresentavam temáticas 

                                                           
89 Em anexo a esta Tese há três discos gravados com as canções trabalhadas. No item “Anexos” encontram-

se todas as faixas musicais especificadas ao longo do texto. 
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sociais, mas serviam como lampejos de fruição em meio a um texto irônico e pesado nas 

críticas ao Regime.90 

“Fantasia” foi encomendada a Chico Buarque para ser a canção de encerramento 

do espetáculo, que, ano a ano, contava episódios ocorridos no Brasil entre 1964 a 1979 e 

terminava falando sobre a permanente insônia dos brasileiros naquele momento. 

Brincando com algumas frases épicas de nosso “Hino Nacional”, o texto finalizava da 

seguinte forma: “O fato é que o Brasil, antigamente um gigante adormecido, deitado 

eternamente em berço esplêndido, em 1980 sofre de insônia permanente”.91  

Como as demais canções do espetáculo, “Fantasia” deveria completar a ideia de 

esquecimento do sofrimento mostrado no show do MPB-4, numa apologia à esperança de 

dias melhores, apesar dos quinze anos de dificuldades. Porém, o título da canção já 

anunciava uma dúvida quanto à perspectiva de um futuro melhor no Brasil. A fantasia, 

como ficção, manifestava uma primeira crítica implícita de Chico Buarque, ainda que 

cantasse a esperança, a alegria e o elogio ao trabalho. 

No entanto, falar em crítica na obra de Chico Buarque, como se sabe, não é algo 

novo.  O conteúdo político-social acentuou-se na obra do cantor-compositor na década de 

1970, momento de maior censura no país, após o decreto do AI-5, em 1968. A ligação do 

cantor com a política foi se intensificando de meados ao final da década de 1970, visto 

que o artista fez poucas aparições públicas e apresentou-se somente em eventos políticos 

ou ligados às causas sociais, como os shows do 1º de Maio, promovidos pelos CEBRADE 

(Centro Brasil Democrático), a partir de 1979. Como muitos outros artistas, Chico saiu 

em exílio e foi um dos artistas mais perseguidos pelos órgãos de vigilância do governo.92 

Ao final da década de 1970, porém, alguns críticos musicais analisavam que a obra do 

cantor deixava de ser política e passava a ser mais lírica.93 

As críticas político-sociais não eram privilégio da obra de Chico Buarque nos anos 

de 1970, mas estavam presentes nas temáticas da MPB, que embalava e ajudava a 

construir sentidos diante do momento político pelo qual passava o país, tanto naqueles de 

                                                           
90 VEJA, 21/03/1979, “Sem nostalgia”, p. 99.  
91 Cf. FERNANDES, 1979, p. 79. A canção entrou no disco do espetáculo “Bons tempos, hein?!” como 

música introdutória, junto a uma seleção de onze músicas das dezenove apresentadas e compôs o repertório 

de Chico no “Show 1º de Maio”, de 1980. Ver imagens audiovisuais produzidas pela TV Cultura, 

disponíveis em: <https://www.youtube.com/watch?v=ALnOlHeWqSw>. Acesso em 1º dez. 2012. 
92 NAPOLITANO, 2004c, p. 108. 
93 VEJA, 17/12/1980, “O vulcão Chico”, p. 133; VEJA, 15/10/1980, “Guerra das estrelas”, p. 93-94; 98; 

ISTO É, 24/12/1980, “As oferendas natalinas dos três magos. Nos discos de Elis, Chico e Martinho, a 

esperança das gravadoras”, p. 59-60. 

https://www.youtube.com/watch?v=ALnOlHeWqSw
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maior repressão, como nos “Anos de chumbo”, quanto no período de lutas pela 

redemocratização, a partir da segunda metade da década de 1970.  

 “Fantasia” esteve também no repertório do novo disco de Chico Buarque de 1980, 

intitulado “Vida” (POLYGRAM, 1980), uma dívida do cantor com a gravadora 

Polygram, com a qual encerrava contrato para compor o cast da Ariola. Todas as músicas 

do novo LP já haviam sido gravadas por terceiros, como “Não sonho mais” por Elba 

Ramalho, “Morena de Angola” por Clara Nunes, “Fantasia” pelo MPB-4, “Bastidores” 

por Cauby Peixoto etc. “Fantasia” foi uma das canções de menor impacto do disco, ao 

lado de “Mar e lua”, “Já passou”, “De todas as maneiras” e “Não sonho mais”, uma vez 

que “Vida”, a canção-tema do disco, e “Morena de Angola”, por exemplo, se tornaram 

muito conhecidas.94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Capa do disco “Vida” (PHILIPS, 1980). 

Fonte: Disponível em: <http://virtualiaomanifesto.blogspot.com.br/2009/11/vida-

album-existencialista-de-chico.html>. Acesso em 25 mai. 2016. 

 

 

 

 

O próprio Chico considerou que o disco era “angustiado”, mas a crítica percebia 

que o tom rebelde e político do artista cedia lugar ao romantismo e a uma visão mais 

                                                           
94 Informações no encarte do CD “Vida. Chico Buarque” (Abril Coleções, 2010). 

http://virtualiaomanifesto.blogspot.com.br/2009/11/vida-album-existencialista-de-chico.html
http://virtualiaomanifesto.blogspot.com.br/2009/11/vida-album-existencialista-de-chico.html
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abrangente da sociedade brasileira, com a presença de um cantor-cronista das mazelas do 

país.95 

De acordo com o jornalista Fernando Barros, o novo disco marcou uma mudança 

na criação do artista, que se consolidaria com o próximo LP “Almanaque” (ARIOLA, 

1981).96 Já a revista semanal Veja anunciou que “Vida” era suave, romântico, sem 

metáforas políticas e onde Chico abandonava as queixas do cotidiano.97 

A música foi regravada em 1997, no CD compacto “Terra” (Companhia das 

Letras, 1997), de Chico Buarque, que acompanhou o livro homônimo do famoso 

fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado, com fotos que valorizavam o Movimento dos 

Sem-Terra (MST) e denunciavam o problema agrário do Brasil.98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Capa do disco “Terra” (Companhia das Letras, 1997). 

Fonte: Disponível em: <http://www.chicobuarque.com.br/discos/terra_97.htm>. Acesso em 25 

mai. 2016. 

 

 

 

 

1.5.1.1 A esperança como fantasia? 

 

Uma vez encomendada para um espetáculo crítico ao Regime Militar, não 

podemos deixar de analisar que a canção, apesar da suavidade da voz de Chico, de uma 

                                                           
95 Informações no encarte de: CD “Vida. Chico Buarque” (Abril Coleções, 2010). 
96 SILVA, 2004, p. 96. 
97 VEJA, 17/12/1980, “O vulcão Chico”, p. 133. 
98 Disponível em: <www.chicobuarque.com.br>. Acesso em 1º dez. 2012. 

http://www.chicobuarque.com.br/discos/terra_97.htm
http://www.chicobuarque.com.br/
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letra, aparentemente, esperançosa, e de um arranjo lírico, marcado por um violão 

dedilhado no início e um solo de flauta, está inserida no âmbito das “canções de abertura” 

da MPB e, por isso, também dialoga com o contexto sociopolítico do Brasil do final da 

década de 1970.  

Nesse sentido, vale dizer que o papel político das canções nos anos de 1970 não 

deve ser focado em um suposto caráter mobilizador e exortativo de alguma ação direta 

do ouvinte. Na maioria dos casos, em tempos de Abertura, a função política da MPB 

estava mais voltada para a afirmação de valores abstratos e gerais da oposição, bem como 

para o exercício de uma catarse da experiência do autoritarismo, do medo coletivo e da 

sensação de impotência diante da Ditadura. Esse aspecto mais abrangente das canções de 

MPB vão além da tradição dos hinos revolucionários da esquerda mais voltados para o 

estímulo, para a ação e para o reforço da camaradagem de guerra, do que para a catarse 

dos traumas e medos ou para a sublimação da derrota política.99 Em grande parte, o papel 

articulador da MPB nos diversos rituais de protesto da oposição pode estar ligado à essa 

abrangência, abstração poética e amplitude do sentido das canções. Por isso, as canções 

líricas de MPB tiveram um papel político muito importante, sobrepondo-se às (poucas) 

“canções de barricada” dentro do gênero que ainda eram lembradas nos anos 1970.   

 Escutando o áudio de “Fantasia” no disco “Vida”, percebemos que a canção está 

dividida em duas partes: uma primeira, mais lenta, ao som de voz, violão e flauta, na 

primeira execução, e voz de Chico, violão, cordas e piano, quando da segunda execução; 

e uma segunda parte mais eufórica, com a voz do artista acompanhada por um arranjo 

mais complexo, com a presença de outros instrumentos musicais e de coro feminino, ao 

final. 

 A seguir, está a letra completa da canção, com a apresentação das duas partes, tal 

como propomos a análise. 

 

 

PARTE I 

E se, de repente 

A gente não sentisse 

A dor que a gente finge 

E sente 

Se, de repente 

A gente distraísse 

O ferro do suplício 

Ao som de uma canção 

                                                           
99 Cf. HAGEMEYER, 2005. 
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Então, eu te convidaria 

Pra uma fantasia 

Do meu violão 

 

PARTE II 

 

Canta, canta uma esperança 

Canta, canta uma alegria 

Canta mais 

Revirando a noite 

Revelando o dia 

Noite e dia, noite e dia 

Canta a canção do homem 

Canta a canção da vida 

Canta mais 

Trabalhando a terra 

Entornando o vinho 

Canta, canta, canta, canta 

Canta a canção do gozo 

Canta a canção da graça 

Canta mais 

Preparando a tinta 

Enfeitando a praça 

Canta, canta, canta, canta 

Canta a canção de glória 

Canta a santa melodia 

Canta mais 

Revirando a noite 

Revelando o dia 

Noite e dia, noite e dia 

 

 

 

Como se estivesse falando com seus pares, subtendendo, aqui, os trabalhadores, 

na primeira parte da canção, o artista/poeta usou o pronome “gente”, como expressão de 

“nós”, propondo que ele e os demais, juntos, sublimassem as dificuldades do dia a dia. 

Para isso, sugeria que fosse sentido algo mais leve, deixando de pensar na dor fingida, 

mas, de fato, sentida, lembrando o ser poeta de Fernando Pessoa no poema 

“Autopsicografia”: “o poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir 

que é dor, a dor que deveras sente”.100 O artista, de igual maneira, propunha que a dureza 

da vida fosse distraída na frase “se, de repente, a gente distraísse o ferro do suplício”. 

Tais sugestões de mais leveza seriam proporcionadas pelo som de uma canção libertadora, 

mas fantasiosa, e, como mencionada na letra, tocada pelo violão do próprio artista.  

                                                           
100 Cf. PESSOA, 1942. 
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A função social da música como libertação em “Fantasia” dialoga com o poema 

“Por que cantamos”, de Mário Benedetti, entre 1960-1970, um militante das causas 

sociais não só do Uruguai, sua terra natal, como também de toda a América Latina. Dizia 

seu poema, na chave de que o ato de cantar solucionaria as questões sombrias do tempo 

presente, marcado pelas Ditaduras latino-americanas:  

 

 

Se cada hora vem com sua morte se o tempo é um covil de ladrões  

[...]  

Você perguntará por que cantamos 

[...]  

Cantamos porque chove sobre o sulco e somos militantes desta vida 

E porque não podemos nem queremos deixar que a canção se torne 

cinzas.101 

 

 

 

Nessa direção, a temática de “Fantasia” também lembra as reflexões sobre as 

canções engajadas dos anos de 1960, na perspectiva do “dia que virá”, estudada pela 

linguista Walnice Nogueira Galvão. Por meio de uma análise semântica e em momento 

de radicalização da esquerda, devido à opção pela guerrilha e à defesa de uma “arte de 

barricadas”, a autora analisava criticamente que a canção deveria promover ações contra 

o Regime. Segundo seu olhar, ao lado dos tropicalistas, a canção engajada que atribuía ao 

futuro as modificações necessárias ao país proporcionava a redenção dos problemas 

vivenciados pela sociedade brasileira e fazia uma alusão ao conformismo e ao escapismo, 

absolvendo o ouvinte de qualquer responsabilidade histórica. 102  

Chico cantou esta primeira parte sozinho, ao som de um sentimental violão e de 

uma melancólica flauta, como ao estilo de uma seresta. O canto quase falado do artista, 

em volume mais baixo, apresentava um delicado chamado aos trabalhadores para que, 

juntos, pudessem vivenciar uma experiência individual e social diferente daqueles 

tempos, mas que, como dizia o próprio título da canção, e como consta na letra, seria algo 

fantasioso, fictício, demonstrando os impasses do cantar como redenção. 

                                                           
101 JORNAL INVERTA, 02/06/2009, “Povo uruguaio se despede de Mário Benedetti”. Disponível em: 

<http://inverta.org/jornal/edicao-impressa/436/camaradas-presentes/povo-uruguaio-se-despede-de-mario-

benedetti>. Acesso em 18 dez. 2012. 
102 Cf. GALVÃO, 1976, p. 95. 

http://inverta.org/jornal/edicao-impressa/436/camaradas-presentes/povo-uruguaio-se-despede-de-mario-benedetti
http://inverta.org/jornal/edicao-impressa/436/camaradas-presentes/povo-uruguaio-se-despede-de-mario-benedetti
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O lirismo da música, sobretudo nesse refrão mais intimista, a inseria no campo da 

MPB da década de 1970, caracterizada por transmitir mensagens simbólicas contrárias à 

violência como uma resposta da sociedade civil à coerção do regime autoritário. Muitas 

vezes, o lirismo era utilizado como uma forma de driblar a censura, fornecendo uma 

poética capaz de tratar de temas coletivos e politizados, sensibilizando a audiência por 

meio da emoção e da catarse, ao invés do choque ou do estranhamento.103 

A partir deste primeiro refrão a canção fazia uma pausa e se transformava em uma 

melodia circular sem fim, onde o ponto de tensão e de repouso se conectavam retomando 

o tema central.  

Na segunda parte da música, mais agitada e acompanhada de arranjos de piano, 

cordas, percussão, bateria, contrabaixo, violão, viola, instrumentos de sopro e com a 

presença proeminente de uma flauta, a voz do cantor crescia sutilmente para propor a um 

terceiro, no imperativo “canta tu”, que cantasse a esperança e a alegria. As intervenções 

do piano e da flauta, num registro mais agudo, continuavam mantendo o clima de lirismo 

do início da canção. O cantor/poeta não se inseria mais na ação, mas ordenava a um 

terceiro, o povo, o trabalhador, para que fosse cantada a esperança, a revelação de um 

novo dia, e para relatar a alegria de se tomar um vinho após ou durante o trabalho junto à 

terra, uma das bases de sustentação econômica do Brasil do período e de alimentação do 

povo, e ao preparar a tinta para enfeitar a praça, onde seriam, supostamente, realizadas as 

reivindicações necessárias para uma existência mais digna, no contexto do final da década 

de 1970 de retomada das ruas como espaço de resistência civil ao Regime Militar. Por 

isso, a canção proposta pelo artista seria do homem, da vida, do gozo, da glória, uma santa 

melodia, enfim, dadas todas as benesses que proporcionariam para uma vida melhor, com 

mais justiça ao povo trabalhador. 

No entanto, da primeira vez em que foi cantada a segunda parte da canção, a 

repetição das palavras finais “noite e dia, noite e dia”, de forma circular, geravam uma 

sensação de agonia, como se a mesmice do cotidiano engolisse o trabalhador em 

antagonismos duvidosos de claro e escuro, que poderiam ser compreendidos como 

metáfora da vida e da morte ou de esperança e de medo no contexto em que a música foi 

produzida.  

Com a política de Abertura do governo Geisel, a partir de 1974, apesar do estado 

de violência policial e opressão que ainda havia no Brasil, passou a existir uma nova 

                                                           
103 Cf. NAPOLITANO, 2010c, p. 648-650. 
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sensação de esperança, marcada pelo crescimento de vozes críticas na sociedade e pela 

volta do prazer nas canções. Os anseios pela cidadania se transformavam em gozo 

reprimido, anunciavam um futuro próximo de fim da Ditadura e “expurgavam os traumas 

do passado” dos Anos de chumbo. Nesse sentido, a canção engajada do período 

“iluminava as frestas conquistadas pela sociedade civil e fazia cumprir a promessa de 

felicidade contida na arte, ainda que esta promessa durasse a breve medida de uma 

canção”. 104 

Após uma nova pequena pausa, ouvia-se o início da canção novamente, com voz, 

violão, piano e instrumentos de cordas, que garantiam um lirismo ainda mais acentuado 

em “Fantasia”. A segunda parte, porém, passava a ser acompanhada de coro feminino, 

ampliando ainda mais o lirismo, a leveza que a melodia buscava proporcionar, e dava a 

sensação de coro/luta coletivo(a).  

Ao final, de forma eufórica, a música foi “cantada” em assovios e acompanhada 

de palmas, fazendo uma alusão a uma forma popular de “cantarolar” uma canção quando 

não se sabe a letra, mas se compreende sua melodia. Seriam os trabalhadores, 

alegremente, assoviando ou batendo palmas enquanto trabalhavam?  

No fim, “Fantasia” deixava uma mensagem de satisfação com o trabalho, tecendo 

um elogio ao trabalhador que, apesar das dificuldades daquele seu tempo presente, 

permanecia resistindo e sonhando com uma fantasia de redemocratização. 

 

 

1.6 A MPB nos eventos de oposição como parte do ritual de protesto  

 

A partir da década de 1980, surgiram novos estudos sobre culturas e 

representações políticas na História, embasados em imagens, símbolos, mitos e utopias. 

A tais estudos deu-se o nome de imaginário e é partir dele que pensamos o papel da MPB 

durante a Abertura, refletindo sobre: de que imagens e símbolos provenientes da música 

popular se valeram os movimentos e as campanhas sociais, as entidades políticas e as 

campanhas de oposição desse período? 105 

                                                           
104 Cf. NAPOLITANO, 2010b, p. 396; 2010c, p. 665-666. Assim, as “canções de abertura”, mais que 

desempenhar a função política tradicional da canção de protesto – caracterizadas pela vitalidade da crítica, 

pela crença no futuro e pela exortação da ação direta contra o Regime – eram uma variante da canção 

engajada, realizando-se em outra direção, de sublimação poética da liberdade e do trauma da repressão.  
105 CAPELATO, 1998, p. 25-26. 
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No decorrer da leitura dos demais capítulos, será possível notar que muito do 

imaginário da MPB da Abertura bebeu na tradição do protesto de esquerda e da esperança 

traduzida em letras de canções da década de 1960. Nos anos de 1970, influenciada pela 

estrutura de sentimento do período, que sugeria um novo pensamento à esquerda e novas 

formas de viver social, a MPB ajudaria, também, a conformar esse meio, dando repertório 

a novas ideias, especialmente ligadas ao retorno da democracia e às lutas antiautoritárias.  

A MPB, suas músicas e/ou seus artistas apareceram em cartazes, em títulos de 

reportagens de periódicos alternativos, em imagens, em slogans, em entrevistas, em 

materiais didatizantes da Igreja Católica, assim como em shows em prol das causas 

políticas do momento, como as que estamos destacando neste trabalho. Assim, nas 

campanhas oposicionistas e nos movimentos sociais as canções eram executadas na forma 

de rituais performáticos, através dos quais os significados eram incorporados pelos 

ouvintes.106 Por ser ritual, uma rede de significados era partilhada, formando identidades 

coletivas e sentidos de pertencimento à uma oposição política e simbólica aos militares. 

Alguns artistas de MPB também chegaram a desenvolver papel de agentes 

políticos, atuando forte e continuamente dentro dos movimentos ou campanhas sociais, 

como era o caso de Chico Buarque. Porém, a questão do envolvimento artístico na 

política, na década de 1970, deve ser analisada dentro da dicotomia engajamento versus 

mercado, já que os cantores estavam inseridos em uma cultura política, que pressionava 

a comunidade artística a apresentar posicionamentos coerentes e, normalmente, de 

oposição, como também na de consumo, marcada pela indústria cultural e pela 

necessidade de o artista “aparecer”, “vender” e obter sucesso.  

As “patrulhas ideológicas” se intensificaram, sobretudo, a partir de 1978.  

Podemos observar uma maior politização, sobretudo, a partir da segunda metade da 

década de 1970, nas carreiras de Elis Regina e de Ivan Lins, já patrulhados pela esquerda 

na primeira metade da década de 1970, de Chico Buarque, de Gonzaguinha, de Fafá de 

Belém, de Clara Nunes, de Simone, entre outros. Nesse sentido, vale destacar que artistas 

já consagrados na época, como Caetano Veloso e Gilberto Gil, por exemplo, se eximiam 

em aceitar as patrulhas, denunciando que se tratava de coerção artística, e acabavam 

fazendo uma “contra patrulha”. 

O imaginário de protesto, remetendo à década de 1960, foi recorrentemente 

aludido durante as lutas do período da Abertura, ainda que temperado pelo lirismo e pela 

                                                           
106 Cf. EYERMAN; JAMISON, 1998, p. 35. 
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experiência dos Anos de Chumbo. O resgate do nacional-popular, em outro contexto, 

conduzia à necessidade de ação, bem como mobilizava o sentimento de esperança pela 

redemocratização ou pela maior liberalização dos espaços públicos e das atuações 

políticas de oposição. Por meio da emotividade gerada pela alusão a uma canção, fosse 

por um trecho transcrito de sua letra ou pela performance da sua execução ao vivo, o 

leitor e/ou o ouvinte era conscientizado e/ou persuadido, sensitivamente, à luta por uma 

certa causa política. 

Por terem se tornado emblemáticas nas lutas e nos rituais dos movimentos e 

campanhas do período, podemos refletir sobre o importante papel de mobilização política, 

pertencimento à uma causa, catarse e/ou de conscientização oposicionista de canções 

como “Apesar de você” (Diretas Já), “O bêbado e a equilibrista” (Anistia), “Tô voltando” 

(Anistia), “Menestrel das Alagoas” (Diretas Já), “Coração de estudante” (Movimento 

Estudantil) e do resgate de “Caminhando” (lutas várias), entre outras, que ajudaram a 

consolidar a memória coletiva dos movimentos sociais da segunda metade da década de 

1970 a meados de 1980. Todas as canções citadas, entre uma série de outras menos 

lembradas, mas não menos importantes, possuíam temáticas ligadas às questões sociais e 

políticas de seu tempo. 

Entre 1976 a 1982, especialmente, as “canções de abertura” estiveram presentes 

em eventos de protesto caracterizados como audições ao vivo, em espaços abertos e 

públicos de grandes dimensões, como estádios, parques monumentais e campi 

universitários, o que facilitou a ampliação do espaço de realização e difusão da MPB.107 

Nesse eventos de protesto a música possuía três papéis: 1) fazer um contraponto sensível 

ao elemento racional dos comícios ou encontros ligados às campanhas políticas da 

oposição ou aos movimentos sociais, caracterizados pelos discursos, muitas vezes, 

entusiasmados das lideranças; 2) mobilizar o público, levando canções de poéticas de 

lutas, de esperanças, de necessidade de união, embalando, enfim, os desejos pelo fim do 

regime autoritário brasileiro; e 3) reiterar o imaginário da oposição e uma cultura de 

“pertencimento” de uma comunidade política e simbólica na oposição ao Regime.  

 Diante disso, havia quem dissesse que as manifestações cívicas de oposição, que 

buscavam dialogar politicamente com a população, não passavam de espetáculos 

atrativos pela presença de artistas famosos da MPB. Normalmente, este era um discurso 

                                                           
107 Cf. NAPOLITANO, 2006b. 
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dos conservadores e militares que tentavam, a qualquer custo, desmobilizar, 

descaracterizar ou desacreditar os movimentos ou lutas sociais do momento.108 

 É verdade que o caráter de espetáculo de música popular nas referidas atividades 

cívicas não pode ser menosprezado. Ao contrário, compunha parte da “cognição prática” 

que promove a relação dos indivíduos com o contexto sociopolítico em que se inserem, 

sendo importantes para a compreensão e conscientização do público nos eventos de 

oposição.109 Essa relação entre o público e a música, de início, e de forma natural quando 

se trata dessa arte, dava-se via sentimentos e emoções conformando, o que chamou 

Raymond Williams, de “estrutura de sentimento” e possibilitando que a performance do 

artista, no plano da voz, dos gestos e da escolha de repertório, fosse compreendida, aceita 

e admirada de acordo com o gosto pessoal construído socialmente. 

A partir da segunda metade da década de 1970 a meados dos anos de 1980, 

relacionando-se mais diretamente às causas políticas a ela contemporâneas, a MPB 

mobilizou a tradição musical brasileira, resgatando músicas ou gêneros musicais mais 

antigos dando-lhes outra coloração e significados.110  

A mobilização da tradição da MPB na segunda metade da década de 1970, 

também pode ser compreendida pelo novo significado que tomou a canção de protesto 

“Caminhando”, de 1968, que remetia à tradição dos “hinos revolucionários” ou “canções 

de barricada” que, como dissemos, não foi predominante na MPB dos anos 1970. O 

significado atribuído à “Caminhando”, no contexto das lutas políticas da Abertura, ligava-

se à ideia de retomada de direitos civis, de liberdade de expressão e, em última instância, 

de redemocratização. “Disparada” (presente na campanha eleitoral televisiva do MDB, 

em 1978) e “Terra plana” (presente em cartaz do Movimento Estudantil), de Vandré, dos 

anos de 1960; “Ele disse”, de Ednardo (do “Show 1º de Maio”, de 1980), da década de 

1950; e “Aquarela do Brasil” (do “Show 1º de Maio”, de 1981), de Ary Barroso, dos anos 

de 1930, também são exemplos de músicas relembradas, tocadas e ressignificadas nas 

campanhas e nos movimentos sociais durante a Abertura, no sentido de mobilização de 

uma tradição dentro da própria MPB. 

Para sistematizar parte da presença da MPB nos rituais cívicos durante a Abertura, 

elencamos, a seguir, àqueles que seguiram uma já consolidada tradição de protesto de 

                                                           
108 Ricardo Kotscho declarou que a direita afirmava, contundentemente, que os artistas, inclusive, recebiam 

bons cachês para as apresentações. Segundo o autor, isso causou a indignação por parte de cantores que 

chegaram a fazer manifestações contrárias a essa, suposta, acusação. Cf. KOTSCHO, 1984. 
109 Cf. EYERMAN; JAMISON, 1998. 
110 Ibid., p. 2. 
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esquerda. Desde já explicitamos que nos próximos 6 capítulos desta Tese, esses eventos 

rituais serão detalhadamente analisados. 

 

Missas celebradas em lembranças a assassinados pela Ditadura: Trabalhamos, 

especificamente, com a execução da canção “Calabouço”, por Sérgio Ricardo, na missa 

de 7º dia de Alexandre Vannucchi Leme, um momento importante da celebração, em que, 

em meio à liturgia, sermões em prol dos Direitos Humanos e execuções de canções 

eclesiásticas, participou um cantor de música popular com seu próprio violão cantando 

uma música que, em termos poético-simbólicos, comparava a morte de Vanucchi Leme 

com a Edson Luís, assassinado em 1968, também pela Ditadura Militar. Ao final dessa 

missa, como um ato pacífico, houve a saída das pessoas da Catedral da Sé cantando 

“Caminhando” (ato repetido na missa de 7 Dia para Vladimir Herzog, em 1976). Sair de 

uma missa observada de perto pelos militares por se constituir em uma afronta ao Regime 

e, sobretudo, entoando a canção tinha dois importantes significados: ao cantar 

“Caminhando” reiterava-se um imaginário de inconformidade, de luta, de ação e de 

resistência ao Regime Militar, assim como, de alguma forma que só a música é capaz de 

produzir, suavizava a saída da Igreja, causando menos alardes ao extensivo policiamento 

que os cercava, evitando, assim, repressões.   

 

Shows de MPB ligados às causas de comunidades universitárias e/ou a entidades 

estudantis, dentro ou fora dos campi universitários: Encontramos shows de MPB 

organizados pela SBPC, em 1977, e por entidades estudantis, dentro e fora dos campi 

universitários, com a presença de artistas renomados, de uma cena mais alternativa da 

década de 1970, como os “malditos”, assim como no início da década de 1980, de artistas 

independentes que faziam sucesso junto ao público universitário. Nesses eventos, as 

canções e a presença dos artistas eram intercaladas por discursos dos próprios artistas ou 

por lideranças políticas das entidades. Em seus próprios shows, artistas como 

Gonzaguinha e Ivan Lins também fizeram críticas ao Regime em nome da causa dos 

estudantes, dedicando tempo de show para fazerem discursos denunciando a repressão, 

apoiando a luta dos estudantes, convocando o público a participar de atividades estudantis 

e a favor da redemocratização. 

 

Shows de MPB ligados às causas do Movimento Sindical: Com a presença dos maiores 

e mais emblemáticos shows de MPB ligados às causas políticas da oposição. Música e 
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discursos eram intercalados em grandiosos espetáculos de música popular, a exemplo das 

edições dos shows “1º de Maio” e dos “Canta Brasil”. Neles, o público partilhava, junto 

aos artistas e aos apresentadores dos espetáculos, os ideários pela redemocratização 

brasileira, fosse acompanhando as letras das canções, interagindo com os artistas do palco 

ou entoando sozinho canções como “Caminhando”. Um dos emblemáticos momentos 

desses shows foi o discurso de Gonzaguinha, no “Show 1º de Maio”, de 1981, sobre o 

atentado a bombas no Riocentro. Momento de tensão, interação e compartilhamento de 

ideários de luta e democracia entre cantor e plateia, por meio de silenciamentos, aplausos, 

gritos e assovios. Outros shows, mais intimistas, talvez, e destinados mais a grupos de 

operários e sindicalistas também ocorreram e, sem dúvidas, devido à presença em palco 

de Luís Inácio da Silva, o Lula, e outros líderes sindicais, foram intercalados por 

inflamados discursos políticos. 

 

Canções de MPB executadas em missas e em atividades comunitárias ligadas à 

Igreja Católica: Uma série de canções de MPB compunham o repertório musical das 

celebrações da Igreja Católica, principalmente àquelas ligadas às comunidades de 

trabalhadores urbanos ou rurais. Fazendo o contraponto poético às celebrações, as 

canções reiteravam, quando tocadas e cantadas, a ideia de esperança, união, unidade e 

dignidade do trabalho. 

 

Shows de MPB e execuções musicais pela causa da Anistia: Organizado pelo 

CEBRADE, foram realizados grandes shows de MPB para a causa da Anistia, a exemplo 

do “Show 1º de Maio”, de 1979, com apresentações de números musicais de renomados 

cantores de MPB, e de curtos discursos políticos do apresentador Ziraldo. Também houve 

shows patrocinados pelos Comitês de Anistia e outros que tiveram como mote a luta pelos 

Direitos Humanos, a exemplo do hoje famoso “O banquete dos mendigos”, de 1973. 

Todos eles tiveram a presença de cantores já consagrados da MPB. Destaque para a 

canção “O bêbado e a equilibrista”, interpretada por Elis Regina, que embalou a chegada 

dos anistiados ao Brasil e, não raras vezes, era entoada pelos manifestantes em atos 

públicos ou na própria chegada dos anistiados no aeroporto Galeão, do Rio de Janeiro.  

 

Execuções de músicas de MPB em propagandas político-partidárias de oposição, em 

carros de som, em comícios, ou em shows de MPB em período de eleições: A presença 

da MPB era recorrente durante as campanhas eleitorais da oposição, fosse do MDB ou do 
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PMDB, PDT e PT, a partir de 1980. Canções que retomavam o clima de protesto dos 

festivais dos anos de 1960 apareceram em propagandas televisivas, assim como houve a 

presença de artistas que cederam sua presença e deram seu apoio a políticos da oposição 

realizando shows em comícios partidários durante campanhas em importantes capitais 

brasileiras. A MPB também compunha o repertório dos carros de som que circulavam por 

algumas cidades propagandeando candidatos de oposição. Além disso, alguns artistas, em 

seus próprios shows faziam campanhas políticas para seus candidatos de oposição, 

demonstrando suas ligações com as causas das esquerdas. 

 

Execuções de canções de MPB em carros de som e em comícios pelas Diretas: Um 

vasto repertório de MPB era muito comum nos carros e/ou nos aparatos de som dos 

comícios pelas “Diretas Já”, Brasil afora. Diversos artistas da música popular, como 

Chico Buarque, Milton Nascimento, Alceu Valença, entre muitos outros, cederam sua 

imagem e sua arte durante os comícios pelas “Diretas Já”, dando seu apoio à 

redemocratização brasileira. As canções interpretadas, além de fazerem um contraponto 

sensível aos discursos inflamados das lideranças políticas, promoviam a interação e o 

partilhamento de ideias democratizantes entre artistas e políticos presentes nos palcos 

diante uma vasta plateia. 

 

Como a música é desenhada nos aspectos emotivos da consciência humana e, 

literalmente, reverbera no coração de quem ouve, ela também é sentimento.111  Por meio 

desses aspectos emotivos, ela pode promover a sensibilização, a mobilização, a catarse 

e/ou o sentimento de pertencimento a uma causa política ou sociocultural. A música, tal 

como a MPB, também pode se tornar ideológica, pressupondo a ação ou tornando-se, ela 

própria, uma ação, à medida que, ao sensibilizar, pode convidar os indivíduos às lutas 

necessárias às campanhas ou aos movimentos sociais dos quais participam. 112  

Dessa forma, a MPB contribuiu para o compartilhamento de uma visão coletiva 

de oposição, usando linguagens e ritmos emotivos, já que, quando cantadas, as canções 

aumentam a consciência de quem ao ouvem ou as acompanham. 113 Por isso afirmamos 

que a MPB contribuiu para a formação política de um público, sobretudo “jovem, 

                                                           
111 Cf. TREECE, 2000, p. 128.; MEDEIROS, 2007, p. 69.; FRITH, 1998, p. 206-207. 
112 Cf. EYERMAN; JAMISON, 1998, p. 46. 
113 Ibid., p. 138. 
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universitário, de esquerda e de classe média”, no Brasil, bem como para sua formação 

sentimental.  

 No capítulo seguinte, veremos como a poética da música popular forneceu 

significados e repertórios ao Movimento Estudantil, sensibilizando e mobilizando a 

militância às causas democratizantes durante a Abertura política. 
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2. CAPÍTULO 2 – “PRESO A CANÇÕES, ENTREGUE A PAIXÕES”: A MPB e o 

Movimento Estudantil 

 

 

 

2.1 Música e estudantes na Abertura 

 

Este capítulo e o seguinte estão focados nas análises das relações entre a Música 

Popular Brasileira e o Movimento Estudantil, entre 1973 e 1984. De uma lado, refletimos 

sobre como a presença das canções e dos artistas de MPB nas manifestações estudantis 

contrárias ao Regime Militar reiterava o imaginário de uma cultura de “pertencimento” a 

uma comunidade política e simbólica de oposição e também ajudava a mobilizar a 

comunidade estudantil em suas lutas. De outro lado, percebemos como a MPB, nesse 

período, construiu sentidos, agregou valores e acabou reinventando suas próprias 

tradições dentro desse movimento social.114 

 A pesquisa mostrou que ocorreram referências à MPB em muitos tipos de eventos 

e situações ligadas ao Movimento Estudantil, nos quais as canções compunham parte de 

uma cultura da oposição ao Regime Militar. Executadas com as performances dos artistas 

em shows ou quando cantadas por uma multidão em um evento de protesto, as canções 

podiam mobilizar para o protesto ou fazer uma crítica política. Também apareciam como 

“alusão” ou “citação” em entrevistas, cartazes, discursos em atos públicos e jornais de 

movimentos sociais. Interpretadas enquanto obra de arte, as canções de MPB ensejavam 

uma fruição que era estética e política ao mesmo tempo, apelando para sentimentos e 

cumprindo um papel de catarse coletiva. Se aludidas ou citadas, além de remeterem às 

mensagens e aos valores contidos nas letras, agregavam aos textos e aos discursos nos 

quais estavam inseridas, reforçando imagens, exemplos e argumentos. Portanto, se está 

diante de dois tipos de uso e ocorrência das canções de MPB nos eventos de protesto e 

nas situações deles derivadas. 

 Apesar do recorte da pesquisa iniciar em 1977, é necessário recuar até o ano de 

1973 para entender como alguns eventos de caráter antiautoritário nas Universidades se 

constituíram em prelúdio para os marcantes acontecimentos da segunda metade da década 

de 1970. Mesmo diante da definitiva derrota da Luta Armada no Brasil, em 1973, houve 

manifestações da sociedade civil ao governo dos militares, em espaços reservados ou 

                                                           
114 Cf. EYERMAN; JAMISON, 1998. 
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limitadas aos campi universitários. A História do Movimento Estudantil marcou esse 

período, visto que, de forma pioneira, o Movimento buscou se reorganizar ainda nos 

primeiros anos da década de 1970. 

As análises deste e do capítulo seguinte, que tratam das relações entre a MPB e o 

Movimento Estudantil, se estenderão até o ano de 1984, discutindo os momentos de 

transição para a democracia e o papel da MPB e da juventude, nesse contexto marcado 

por um certo desinteresse dos jovens pelo Movimento Estudantil mais tradicional, 

segundo o historiador Daniel Sevillano.115 

 

 

2.2 A luta dos estudantes (1973-1984) 

 

 

 Promovendo atividades que podem ser compreendidas como rituais cívicos pela 

redemocratização do Brasil, os estudantes voltaram a atuar em 1973 contra o 

autoritarismo do Regime Militar, mesmo que, oficialmente, estivessem silenciados pelo 

regime. As lutas eram pela utopia de um país melhor, redemocratizado, e por uma maior 

democratização dentro dos espaços públicos naquele contexto ditatorial.116 

 Há uma historiografia sobre o Movimento Estudantil que considera o ano de 1973, 

dentro dos Anos de chumbo, como de “silenciamento”. Para a historiadora Flávia de 

Angelis Santana, os anos de 1968 a 1974 foram marcados pelo silêncio dos estudantes, 

sendo que somente em 1974, quando do período da Abertura política, retomaram suas 

lutas, batalhando pela Anistia, pela educação e pela redemocratização do Brasil.117 

Segundo a autora, em 1977, ocorreu o ápice das manifestações de oposição estudantis 

marcando suas lutas pelas liberdades democráticas, pelo fim da Ditadura, pela Anistia e 

pela criação de uma Assembleia Nacional Constituinte.118  

 Diferente dessa historiografia, que durante muito tempo ignorou a mobilização 

estudantil nos Anos de chumbo, a historiadora Angélica Müller afirma que, apesar do AI-

5, os estudantes não deixaram de se expressar, sendo que suas lutas, nos momentos de 

maior repressão, passaram a ser menos aparentes e relacionadas à política do país e mais 

                                                           
115 Cf. SEVILLANO, 2010. 
116 EYERMAN; JAMISON, 1998, p. 45-46. 
117 Cf. SANTANA, 2007, p. 160, 179-182. Aqui fazemos uma errata às datas publicadas e referentes ao 

trabalho de Flávia Santana, em nosso texto dos Anais da Anpuh: Cf. LUNARDI, 2013. 
118 Ibid., p. 185. 
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ligadas às questões estudantis propriamente ditas.119 Para Müller, a partir de 1964, a UNE 

exerceu forte oposição à Ditadura, assim como, após o AI-5, atuou na clandestinidade, 

destacando que nesse momento havia atividades culturais como forma de manter o 

ativismo estudantil em tempos de repressão.120 

 Na primeira metade da década de 1970, as bandeiras de lutas dos estudantes eram 

para a melhoria da educação e para a promoção de atividades culturais.121 Suas 

reivindicações, principalmente em São Paulo, no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro, 

onde o movimento encontrava maior articulação, passavam por questões acadêmicas e/ou 

escolares (já que não somente os universitários estavam envolvidos nas mobilizações, 

mas também, os secundaristas) ou de cunho social e político, protestando contra as prisões 

e/ou assassinatos de estudantes ou indivíduos da sociedade civil, por exemplo. A 

resistência proposta pelo Movimento Estudantil, entendida como a luta pela dignidade do 

homem, era voltada à recuperação do Estado democrático.122 

 As lutas pela educação giravam em torno das poucas verbas, da reorganização dos 

diretórios acadêmicos, da crítica ao ensino pago e à ênfase no tecnológico e no que se 

referia à formação do quadro de profissionais diante de uma demanda do “Imperialismo 

internacional”, segundo as lideranças estudantis da época.123 Quanto aos protestos ao 

Regime, cabe lembrar as mobilizações pontuais, mas com repercussão na mídia, como os 

atos e a missa para o aluno de Geologia da Universidade de São Paulo (USP), Alexandre 

Vannucchi Leme, em 1973, para o jornalista Vladimir Herzog, em 1975, e para o operário 

Manuel Fiel Filho, em 1976, e os protestos contrários ao diretor da ECA/USP, Manuel 

Nunes Dias, considerado por muitos professores e alunos como um agente de vigilância 

do Estado, por suas atitudes coercitivas dentro do espaço universitário.124 Tais 

                                                           
119 Cf. MÜLLER, 2010, p. 18. 
120 Ibid., p. 22. 
121 Ibid., p. 29-31. 
122Ibid., p. 19. 
123 Cf. SANTANA, 2007, p. 189. 
124 A manifestação contrária ao diretor da ECA, motivada, principalmente, em solidariedade ao professor 

Synval Medina, levou os estudantes a deflagrarem uma greve de 73 dias na Universidade, contando com o 

apoio de outras faculdades da USP e de centros acadêmicos de outras instituições, como a Universidade 

Federal do Paraná, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e Faculdades Anhembi. Em meio às 

discussões do período, os estudantes desejavam reorganizar o Diretório Central Acadêmico (DCE) da USP, 

clandestino desde o ano de 1969. Não atingindo seus objetivos e ainda perdendo o semestre letivo, a greve 

e as manifestações estudantis foram importantes para a retomada da rearticulação do Movimento Estudantil 

na USP. Ver: Estudantes da ECA entram em greve, abril de 1975. In: Projeto Memórias da ECA/USP: 

50 anos. Disponível em: <http://www2.eca.usp.br/eca50anos/pt-br/content/estudantes-da-eca-entram-em-

greve>. Acesso em 9 set. 2015. 

http://www2.eca.usp.br/eca50anos/pt-br/content/estudantes-da-eca-entram-em-greve
http://www2.eca.usp.br/eca50anos/pt-br/content/estudantes-da-eca-entram-em-greve
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manifestações ficaram famosas por terem sido marcadas por missas solenes, assim como 

por passeatas pelo centro da capital São Paulo. 

 É importante apontar que estas mobilizações ocorreram, sobretudo, devido à 

organização do Movimento Estudantil da USP, que se tornou “carro-chefe” das lutas dos 

estudantes sobretudo nas grandes cidades brasileiras durante a década de 1970.125 

Em 1977 iniciaram-se as lutas salariais dos sindicatos, especialmente dos 

metalúrgicos de São Bernardo do Campo, no ABC paulista, marcando a intensificação 

das manifestações contrárias ao governo militar.126 Devido à difícil situação política e 

econômica do país, uma série de passeatas, de shows e de comícios foram organizados a 

partir da segunda metade da década de 1970 por uma oposição estudantil, sindical, de 

setores da Igreja Católica e de movimentos de bairros.  

O ano de 1977 também foi emblemático para as lutas do Movimento Estudantil. 

Houve a retomada das ruas, devido à grave crise na Universidade de Brasília (UNB), à 

realização do III Encontro Nacional de Estudante, à organização do Congresso da 

Sociedade Brasileira pelo Progresso da Ciência (SBPC) daquele ano, que discutiu uma 

série de questões sobre as políticas de ensino e universitárias, e à invasão da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) pela Polícia Militar (PM) que gerou 

confrontos violentos entre estudantes e policiais. 

Assim, ao final da década de 1970 e início dos anos de 1980, a sociedade civil 

voltava à cena reivindicando liberdades democráticas, fosse em prol da Anistia, em apoio 

às campanhas de partidos de oposição ou às lutas dos operários ou dos estudantes, 

culminando, sobretudo, após 1978, na grande adesão estudantil e trabalhadora à frente 

oposicionista das Diretas Já, em 1984.  

Nesse sentido, os campi universitários, com suas festas e eventos, bem como as 

ruas de bairros das periferias se tornaram os novos espaços para mobilizações, uma vez 

que o governo promovia a despolitização dos espaços públicos.127 

É importante destacar o caráter pró democrático e não revolucionário do 

Movimento Estudantil, tendo em vista a luta que travavam junto aos liberais críticos ao 

Regime, formando uma “frente ampla de oposição” pela “questão democrática”.128 De 

acordo com o historiador Marcos Napolitano, a “questão democrática” do Movimento 

                                                           
125 Cf. SANTANA, 2007, p. 48.  
126 Cf. MARTINS; VELASCO, p. 47-59. 
127 Cf. SEVILLANO, 2010, p. 14-15; 25. 
128 Cf. NAPOLITANO, 2006b. 



71 
 

Estudantil estava ligada à justiça social e à utopia democrática, identificada no lema 

“pelas liberdades democráticas”. Isso significava que, mesmo resgatando a memória 

ligada à militância política e revolucionária da Luta Armada de 1968, o movimento 

buscava construir uma nova cultura política na segunda metade da década de 1970. Essa 

nova cultura política pressupunha a ampliação da atuação do Movimento dentro da 

sociedade, maior liberdade política (de organização e de atuação) e novas táticas dos 

protestos de rua.129  

 Tentando reorganizar suas entidades na década de 1970, os estudantes tinham 

como “armas” de luta seus discursos nos meios estudantis e seus textos, onde propagavam 

ideias e debatiam, na medida do possível, questões ligadas às políticas educacional e do 

país em geral.130 Como estratégias de sensibilização da sociedade, os estudantes 

promoviam passeatas e/ou atos públicos nas ruas das principais cidades brasileiras e 

organizavam eventos culturais nos campi universitários ou em colégios, espaços 

simbólicos que permitiam “expor, ainda que veladamente, críticas ao regime”. 131 Vale 

destacar que em 1979, o Movimento Estudantil mostrou-se fortalecido diante da 

refundação de sua mais importante entidade, a UNE. 132 

 Segundo o sociólogo Alberto Tosi, como se explicitou nas “Diretas Já”, a luta dos 

estudantes na década de 1980 não tinha uma agenda definida, apesar da superpolitização 

dentro das Universidades. Para o autor “Em dias assim [de “Diretas Já”], as fronteiras, 

usualmente bem demarcadas, entre os grupos sociais específicos [...] são 

momentaneamente rompidas.”133 A grande questão do Movimento Estudantil, em 1984, 

era colocar-se a favor ou não à transição democrática, assim como em 1968 era de aderir 

ou não à Luta Armada.134  

 Fato é que, ao final da década de 1970 e início dos anos de 1980, a luta dos 

estudantes passou a ser mais visível, articulada e ligada a outras manifestações sociais. 

Por ser um meio mais intelectualizado de contestação à Ditadura, não raras vezes, o 

Movimento Estudantil apoiou as campanhas eleitorais de oposição, especialmente as de 

1978 e a de 1982, a Anistia, o Movimento Sindical e as “Diretas Já”. Assim, é interessante 

notar (como veremos mais adiante) que houve uma série de relatos do Departamento de 

                                                           
129 Cf. NAPOLITANO, 2006b. 
130 Cf. SEVILLANO, 2010. 
131 Cf. MÜLLER, 2010, p. 71. 
132 Ibid., p. 179. 
133 RODRIGUES, 1993, p. 140.  
134 Ibid., p. 142-143. 
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Ordem Política e Social de São Paulo (DEOPS) declarando que em shows pela Anistia os 

estudantes angariavam assinaturas para jornais oposicionistas, assim como havia grande 

presença de estudantes em shows em comemoração ao Primeiro de Maio, organizados 

por entidades oposicionistas ou de lutas sociais.  

 

 

2.3 A presença da MPB em periódicos estudantis 

 

 A MPB não se fazia presente no Movimento Estudantil somente em apresentações 

públicas de artistas em campi universitários, nem só em canções executadas em suas 

atividades. Podemos perceber como ela também apareceu como uma estratégia, 

aparentemente recorrente, nos periódicos estudantis ou em reportagens sobre estudantes 

da imprensa alternativa. Nesses, era comum que houvesse matérias com artistas famosos 

de MPB, assim como menções a cantores de música popular e/ou a músicas de sucesso, 

nos momentos em questão, com o intuito de mobilizar a luta estudantil contrária ao 

Regime Militar.  

 Os periódicos analisados são dos DCEs de Universidades paulistas, cariocas e 

paraenses e um jornal do Comité pró-Anistia, e dão uma amostra de como a MPB compôs 

o imaginário de protesto dos estudantes a partir da segunda metade da década de 1970. 

Ao todo, foram analisados mais cuidadosamente nove periódicos que continham 

entrevistas com artistas consagrados no momento e trechos (ou trocadilhos com trechos) 

de canções de MPB intitulando e dando o tom de reportagens ligadas ao Movimento 

Estudantil ou àquele contexto sociopolítico. 

 Explicitar ou aludir a letras de canções em textos ou em títulos de reportagens 

remetia, simbolicamente, ao conteúdo expresso da música e evocava sua melodia, criando 

laços indissociáveis entre seu conteúdo e a realidade brasileira, ajudando a politizar e 

mobilizar quem as liam. Expunha a formação de uma comunidade de sentido 

oposicionista, que partilhava das mesmas experiências culturais, assim como apontava o 

papel político de oposição que tinha a MPB e que ela ajudava a construir naquele 

contexto, por meio da sensibilização artística. Além disso, mostra como a música popular, 

se inseriu nos movimentos sociais, dando nomes a sentimentos difusos às causas 

políticas.135 

                                                           
135 Cf. EYERMAN; JAMISON, 1998. 
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2.3.1 Músicas e periódicos 

 

 Em 1977, o jornal Amnistia apresentou uma reportagem especial sobre o 

Movimento Estudantil. Tal como diz seu nome, o periódico não era estudantil, mas de 

natureza oposicionista e ligado às causas da Anistia. A notícia era denominada “Consente 

quem cala!”, fazendo um trocadilho com o provérbio popular “quem cala, consente”, mas 

também com a letra da canção “Menino” (FAIXA 2) (Milton Nascimento/ Ronaldo 

Bastos), gravada por Milton Nascimento, no ano anterior, no álbum “Geraes” (ODEON, 

1976). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Título de reportagem do jornal Amnistia, de 1977. 

Fonte: Amnistia, 1977, “Os estudantes nas ruas: ‘consente quem cala!’”, p. 4-5.  

(Acervo CEDEM/UNESP) 

 

 

 

Segundo o historiador Rodrigo Francisco de Oliveira, a letra da música era uma 

homenagem ao estudante secundarista Edson Luís, assassinado pela Ditadura no 

restaurante Calabouço, no Rio de Janeiro, em 1968.136 A letra da canção dizia o seguinte:  

 

 
Quem cala sobre teu corpo 

Consente na tua morte 

Talhada a ferro e fogo 

Nas profundezas do corte 

Que a bala riscou no peito 

Quem cala morre contigo 

Mais morto que estás agora 137 

 

 

 

                                                           
136 Cf. OLIVEIRA, 2005, p. 7.  
137 Letra completa e áudio disponíveis em: <http://musica.com.br/artistas/milton-

nascimento/m/menino/letra.html>. Acesso em 9 set. 2015. 

http://musica.com.br/artistas/milton-nascimento/m/menino/letra.html
http://musica.com.br/artistas/milton-nascimento/m/menino/letra.html
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A mensagem da canção fazia alusão à necessidade de não se calar, de não se curvar 

e de não consentir as imposições coercitivas da Ditadura, pois, segundo Laís Abramo, 

militante e estudante da USP na época, sobre as manifestações de estudantes naquele ano: 

“[...] o que explodia nas ruas era um ‘basta’ global à prolongada vivência da opressão, 

e a reivindicação do direito de ser ouvido e considerado [...]”.138 

 Na extensa matéria, que fazia um histórico das atividades estudantis até o ano de 

1977, os estudantes eram considerados pioneiros na luta contra o Regime Militar, tal 

como mostra o seguinte trecho explicativo do título: 

 

 

Os estudantes não consentem mais, nem calam! Foram o primeiro 

sector da população a expressar, organizadamente e na rua, o 

sentimento vigente em todo o país de que ninguém mais suporta o 

regime troglodita e gorila que oprime a nação e choca a sensibilidade 

do mundo a 13 anos.139 

 

 

 

 

 “Menino” tinha sido recentemente lançada, mas a letra, de acordo com Oliveira, 

fazia menção ao episódio da luta estudantil de 1968, rememorando a história de protestos 

vivenciados naquele período e que culminaram no decreto do AI-5. Assim, a canção 

sensibilizava o leitor à volta da luta aguerrida do Movimento Estudantil em 1977, 

marcada pela organização clandestina do III Encontro de Estudantes, na Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), pelas passeatas e manifestações nas ruas 

das capitais de Norte a Sul do país, como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Porto 

Alegre, Curitiba, Belém, Recife, Salvador e Teresina.  

A música também remetia ao universo simbólico de luta estudantil de quatro anos 

antes, de 1973, quando da missa para o estudante Alexandre Vannucchi Leme, na qual 

Sérgio Ricardo cantou “Calabouço”. Essa canção de autoria do próprio Sérgio Ricardo 

também se referia, de forma metafórica, ao episódio de 1968, fazendo trocadilho com o 

nome do restaurante Calabouço com a interjeição “cala boca, moço!”, chamando a 

atenção para aqueles difíceis momentos de Anos de chumbo. Dessa forma, há uma 

sugestão de memória do Movimento Estudantil, indicando que 1973 e 1977 retomavam 

                                                           
138 Cf. ABRAMO, 2006b, p. 167. 
139 AMINISTIA, 1977, “Os estudantes nas ruas: Consente quem cala!”, p. 4-5. 
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1968, ano mítico das lutas estudantis. Entretanto, vale lembrar que o contexto era outro, 

embora 1968 conservasse sua capacidade simbólica de mobilização da juventude. 

Remetendo-se, então, ao universo simbólico estudantil de 1968 e 1973, e assim o 

reinventando num outro contexto, o título da reportagem dava sentido às contemporâneas 

lutas pelas “liberdades democráticas”, ao mesmo tempo que, como uma interjeição, 

mobilizava o leitor à luta conjunta de oposição. Leitor este que, além da luta pela Anistia 

e pelos Direitos Humanos, também manifestava seu apoio incondicional à causa dos 

estudantes, ainda e porque elas eram duramente reprimidas pelos militares, mesmo em 

momento de Abertura política.  

Trechos de canções de Geraldo Vandré - o cantor de protesto por excelência, 

devido ao impacto artístico, político e pessoal de sua canção “Pra não dizer que não falei 

das flores (Caminhando)” (FAIXA 3) - eram recorrentemente utilizados para mobilizar 

as atividades em torno do Movimento Estudantil. Apareciam de forma escrita em 

periódicos ou eram transcritos com apelo visual em cartazes. Também era frequente a 

cantoria de “Caminhando” em espaços públicos, em atos de protesto, a exemplo da saída 

da missa para Alexandre Vanucchi Leme e Vladimir Herzog, algo sempre apontado como 

suspeito nos relatórios do DEOPS.140  

 

 

Caminhando e cantando e seguindo a canção 

Somos todos iguais braços dados ou não 

Nas escolas, nas ruas, campos, construções 

Caminhando e cantando e seguindo a canção 

Vem, vamos embora, que esperar não é saber, 

Quem sabe faz a hora, não espera acontecer 

[...] 

Ainda fazem da flor seu mais forte refrão 

E acreditam nas flores vencendo o canhão 

[...] 

Há soldados armados, amados ou não 

Quase todos perdidos de armas na mão 

Nos quartéis lhes ensinam uma antiga lição 

De morrer pela pátria e viver sem razão 

[...]141 

 

 

 

                                                           
140 Encontramos nos documentos do DEOPS muitas notificações de qualquer menção à canção. Ver fontes. 
141 Letra e áudio disponíveis em: <https://www.vagalume.com.br/geraldo-vandre/pra-nao-dizer-que-nao-

falei-das-flores.html>. Acesso em 29 mai. 2016. 

https://www.vagalume.com.br/geraldo-vandre/pra-nao-dizer-que-nao-falei-das-flores.html
https://www.vagalume.com.br/geraldo-vandre/pra-nao-dizer-que-nao-falei-das-flores.html


76 
 

Esclarecemos que essa não era uma prática peculiar ao Movimento Estudantil, 

mas a todos os eventos de protesto que estamos abordando. A canção “Caminhando”, em 

contexto de Abertura política e de mobilizações em torno da luta pela redemocratização 

brasileira, foi amplamente ressignificada e deu voz e atribuiu sentidos de pertencimentos 

e de mobilização, de forma especial, ao Movimento Sindical e às campanhas pelas 

“Diretas Já”. Como poderá ser observado no capítulo 5, essa canção, assim como outras 

de Vandré, de forma muito contundente, também deu tom às ações pedagógicas-

evangelizadoras da Igreja Católica junto a seus seguidores e a entidades ligadas às lutas 

dos trabalhadores, nesse contexto geral de contestação ao Regime, na transição das 

décadas de 1970/1980. 

 Ainda no fatídico ano de luta estudantil, 1977, o jornal Proposta, da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) trouxe uma reportagem de nome 

“Ninguém segura este rojão”, que analisava a burguesia brasileira do período. O título da 

notícia era um trecho da canção “Meu caro amigo” (FAIXA 4) (Chico Buarque/ Francis 

Hime), gravada por Chico Buarque no disco “Meus caros amigos” (UNIVERSAL 

MUSIC, 1976).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Reportagem do jornal Proposta, 1977. 

Fonte: Proposta, PUC-SP, 1/03/1977, “As últimas declarações da burguesia nacional levam a 

uma só perspectiva...ninguém segura este rojão”, p. 4-5. 

(Acervo CEDEM/UNESP) 
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 O eu-lírico da canção se confundia com o próprio Chico Buarque pelas menções 

a sua esposa na época, Marieta Severo, e a seu amigo e também autor da música, Francis 

Hime. Na canção, em forma de gravação em fita K7, Chico relatava a situação do Brasil 

a um amigo no exterior, constatando as dificuldades econômicas no país e afirmando que 

a situação era tão insustentável que ninguém mais suportava tamanha pressão, como nos 

versos em destaque a seguir. De forma catártica, para expurgar a pressão, Chico Buarque 

contava que somente bebendo cachaça, fumando cigarro e amando tornava-se menos 

difícil viver no Brasil. 

 

 

Meu caro amigo me perdoe, por favor 

Se eu não lhe faço uma visita 

Mas como agora apareceu um portador 

Mando notícias nessa fita 

[...] 

Mas o que eu quero é lhe dizer que a coisa aqui tá preta 

Muita mutreta pra levar a situação 
Que a gente vai levando de teimoso e de pirraça 

E a gente vai tomando, que também, sem a cachaça 

Ninguém segura esse rojão 

[...] 

É pirueta pra cavar o ganha-pão 
Que a gente vai cavando só de birra, só de sarro 

E a gente vai fumando que, também, sem um cigarro 

Ninguém segura esse rojão 

[...] 

Muita careta pra engolir a transação 
E a gente tá engolindo cada sapo no caminho 

E a gente vai se amando que, também, sem um carinho 

Ninguém segura esse rojão 

[...] 

A Marieta manda um beijo para os seus 

Um beijo na família, na Cecília e nas crianças 

O Francis aproveita pra também mandar lembranças 

A todo pessoal 

Adeus 142 

 

 

 O verso dessa música recém-lançada intitulando a extensa matéria sobre a 

insatisfação dos setores liberais, ali denominado de burguesia nacional, devido à crise do 

                                                           
142 Letra completa e áudio, disponíveis em: <http://www.vagalume.com.br/chico-buarque/meu-caro-

amigo.html>. Acesso em 27 out. 2015.  

http://www.vagalume.com.br/chico-buarque/meu-caro-amigo.html
http://www.vagalume.com.br/chico-buarque/meu-caro-amigo.html
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“milagre econômico”, passava a ideia de pertencimento dos estudantes, também 

indivíduos de classe média e que vivenciavam a crise econômica, às outras causas 

oposicionistas, levando a intensificações das manifestações contrárias ao governo militar 

e sua limitada Abertura. 

 Em agosto de 1982, momento de greve estudantil e de prévias das primeiras 

eleições pluripartidárias do país durante a Ditadura, os estudantes da Universidade de São 

Paulo (USP) escreveram no Boletim do DCE o texto “Plantar o trigo e refazer o pão de 

cada dia”, lembrando trechos da canção “Fé cega, faca amolada” (FAIXA 5) (Milton 

Nascimento/Ronaldo Bastos), cantada por Milton nascimento no álbum “Minas” (EMI-

ODEON, 1975).  No texto propuseram um chamado de luta, em conjunto com a sociedade 

civil, por uma sociedade mais democrática e justa para todos, sensibilizando o leitor à 

causa da negação do ensino pago e propondo a organização de debates e de shows para 

tentar quebrar o “isolamento social” da Universidade.143 

   

 

Agora não pergunto mais pra onde vai a estrada 

Agora não espero mais aquela madrugada 

Vai ser, vai ser, vai ter de ser, vai ser faca amolada 

O brilho cego de paixão e fé, faca amolada 

Deixar a sua luz brilhar e ser muito tranquilo 

Deixar o seu amor crescer e ser muito tranquilo 

Brilhar, brilhar, acontecer, brilhar faca amolada 

Irmão, irmã, irmã, irmão de fé faca amolada 

Plantar o trigo e refazer o pão de cada dia 

Beber o vinho e renascer na luz de todo dia 144 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
143 Quebrar o isolamento das Universidades e a sociedade civil era uma preocupação constante do 

Movimento Estudantil, a partir da segunda metade da década de 1970. No jornal da UNE, o Nossa voz, de 

novembro de 1981, também houve uma menção à música popular brasileira, mas agora como apresentação 

de estratégia de ação cultural da UNE. Por meio do “Projeto Vinícius de Moraes”, de promoção de festivais 

universitários, a UNE procurava ampliar o espaço de divulgação cultural nas Universidades, buscando 

sensibilizar e mobilizar a sociedade civil de dentro pra fora desse espaço. Ver: JORNAL NOSSA VOZ, 

nov/1981, “Vinícius, Vianinha e Glauber na ação cultural da UNE”, p. 2. 
144 Letra completa e vídeos disponíveis em: <http://www.vagalume.com.br/milton-nascimento/fe-cega-

faca-amolada.html>. Acesso em 27 out. 2015. 

http://www.vagalume.com.br/milton-nascimento/fe-cega-faca-amolada.html
http://www.vagalume.com.br/milton-nascimento/fe-cega-faca-amolada.html
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Figura 6: Reportagem do Boletim do DCE da USP, 1982. 

Fonte: Boletim do DCE/USP, agosto/1982, “Plantar o trigo e refazer o pão de cada dia...”, p. 7. 

(Acervo CEDEM/UNESP) 

 

 

 

 

 Como um alento aos mais afobados e angustiados com a situação do país, a música 

passava a ideia de que a luta deveria ser contínua, pois, tal como para comer o pão era 

necessário plantar o trigo antes, se constituía em um trabalho moroso, mas fundamental 

à sobrevivência do dia a dia. Ao remeter ao universo imaginário dessa canção, é possível 

que os estudantes tivessem a intenção de demonstrar aos seus leitores, majoritariamente 

demais estudantes universitários, que a politização da sociedade precisava ser lenta, 
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porém constante, mesmo no restrito âmbito universitário, onde ambicionavam, junto a 

outros setores de oposição, promover a redemocratização brasileira. 

 Porém, ao final do texto, contrapondo-se ao suposto consolo do título, havia um 

chamado à organizada mobilização estudantil, colocando em evidência, por meio de 

trechos da canção transcritos e de desenhos alusivos a protestos de rua, que, apesar de 

lenta e contínua, a ação deveria ser feita em conjunto e iniciada naquele momento, porque, 

afinal era preciso “acontecer e brilhar” e ser tão direta, enfática e decisiva, tal como uma 

faca amolada é cortante. Para isso, os mais impensáveis esforços deveriam ser feitos, com 

a força e a coragem tipicamente juvenis, que na canção fazem alusão ao imaginário cristão 

de ter vontade e de acreditar.  

 Os rústicos desenhos abaixo do texto, em preto, mostram um conglomerado de 

pessoas organizadas carregando uma faixa com o escrito “brilhar, brilhar, acontecer, 

brilhar”, indicando a necessidade e o desejo de vitória decorrente daquela ação coletiva. 

Diferente de “caminhando e cantando”, como dizia a canção de Vandré tão rememorada 

e ressignificada nas lutas pelas “liberdades democráticas” e pela redemocratização do 

país, os desenhos expressam que a ação estudantil, mesmo que lenta e continuamente 

pensada, deveria ser mais ágil que anteriormente, pois os personagens seguiam alguém 

que andava de bicicleta e não a pé. Afinal, um importante momento estava chegando no 

Brasil, as eleições de 1982, marcando mais uma conquista em prol da saída dos militares 

do poder. 

 Já em outro contexto, em abril de 1983, na capa da primeira edição da revista do 

DCE da Universidade Federal do Pará (UFPA), “Universidade e Luta”, apareceu um 

trecho de “Caminhado”, ainda que nenhuma reportagem especial sobre música popular 

ou artistas tenha sido apresentada nessa edição do periódico estudantil paraense. 
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Figura 7: Capa da revista acadêmica Universidade E Luta, 1983. 

Fonte: Universidade E Luta, UFPA, 04/1983, capa. 

(Acervo AEL/UNICAMP) 

 

 

 

 Na capa há uma foto central de manifestação, talvez de passeata ou de algum ato 

público, formatos de protesto popular consagrados pela tradição de esquerda, onde 

encontram-se pessoas com expressões sérias e observando algo à frente, possivelmente 

um palanque. A suposição da existência de um palanque à frente pode ser justificada pelo 

cordão de isolamento da Polícia Militar diante das pessoas, bem como pelos rostos 

inclinados para cima. Duas faixas com letreiros bastante visíveis expressam o caráter 

oposicionista da manifestação, assim como a presença estudantil naquele ato: uma faixa, 

mais clara, menor e em primeiro plano, reivindicava a eleição direta para prefeito, e outra 

maior, de cor mais escura e em segundo plano, da União Municipal de Estudantes 

Secundaristas (UMES), solicitava o pagamento de meia passagem aos estudantes 

secundaristas. Dados os conteúdos das faixas, é provável que a fotografia tenha sido 
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anterior ao ano eleitoral de 1982, quando, de fato, houve o pleito municipal direto para 

prefeito. 

 Abaixo da imagem está trecho da canção de Vandré “...vem, vamos embora, que 

esperar não é saber, quem sabe faz a hora, não espera acontecer...”, representando como 

essa música remetia a um imaginário de protesto, ainda que nesse novo contexto de lutas 

pela redemocratização brasileira e não àquele de opção pela guerrilha do final da década 

de 1960.145 Aliás, o nome da revista, em cor vermelha, em contraposição ao branco e 

preto que predomina em toda a capa, chamava ainda a atenção para a necessidade da 

continuidade da luta estudantil, tal como em 1968, mas em outro formato, mais 

atualizado, de atos, passeatas e ocupações dos espaços públicos. 

 Em virtude da ênfase à vida estudantil, a letra de “Coração de estudante” (FAIXA 

6) (Milton Nascimento/Wagner Tiso), faixa inicial do disco “Milton Nascimento ao 

vivo”, (UNIVERSAL MUSIC, 1983), apareceu na íntegra, em um espaço destinado à 

cultura no Jornal do DCE da UNICAMP, em junho de 1984.146 A música, cuja melodia 

havia sido composta por Wagner Tiso para o filme “Jango” (Sílvio Tendler, 1984), 

ganhou letra de Milton Nascimento no show realizado no Palácio de Convenções do 

Anhembi, em São Paulo, em 1983, de onde foi gravado o disco ao vivo do artista. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
145 REVISTA UNIVERSIDADE E LUTA, abril/1983, capa. Cf. PARANHOS, 2013. 
146JORNAL DO DCE/UNICAMP, JUN/1984, “Coração de estudante, sessão Cultural”, p. 4.; Letra e áudio 

disponíveis em: < http://letras.mus.br/milton-nascimento/47421/>. Acesso em 27 out. 2015. 

http://letras.mus.br/milton-nascimento/47421/
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Figura 8: Letra de “Coração do estudante” no Jornal do DCE da UNICAMP, 1984. 

Fonte: Jornal do DCE/UNICAMP, jun/1984, “Coração de estudante, sessão Cultural”, p. 4. 

(Acervo AEL/UNICAMP) 

 

 

 

 A canção se tornou uma espécie de “hino da juventude” devido ao grande sucesso 

na voz do próprio Milton Nascimento nas campanhas pelas “Diretas Já” (tema abordado 

no capítulo 7), entre janeiro a abril de 1984. Por isso, não era de estranhar que aparecesse 

no periódico estudantil, mesmo após a derrota da Emenda Dante de Oliveira, no mês de 

abril.  

 Em tom lírico, “Coração de estudante” falava da esperança na/da juventude 

mencionando as dificuldades pelas quais passaram os jovens brasileiros em momentos 

mais difíceis do governo militar, em que muitos foram reprimidos, censurados, 
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sequestrados, torturados e assassinados por lutar contra a política ditatorial. Trazia, então, 

uma mensagem de esperança na força da juventude, que deveria ser educada, preservada 

e formada politicamente para continuar a batalha pela redemocratização plena do país, 

com direito a voto direto para presidente da República e maior participação popular na 

vida política do país. A canção também incorporava o imaginário cristão por se referir à 

esperança, à paixão, à fé e aos anseios incansáveis de luta da juventude contra o Regime, 

apesar das dificuldades diante da derrota do projeto de redemocratização que propunha a 

campanha pelas “Diretas Já”.147 

 

 

2.3.2 Artistas e periódicos 

 

 Ligações mais diretas entre os artistas de MPB e o Movimento Estudantil ficaram 

evidentes em algumas reportagens ou entrevistas de periódicos universitários. O 

posicionamento político de alguns artistas e suas adesões às causas não só estudantis, mas 

também antiautoritárias, davam-lhes maior credibilidade junto aos Movimentos Sociais 

durante a Abertura. 

 Em uma pequena amostra de periódicos analisados encontramos as presenças de 

Elis Regina, de Ivan Lins e de Chico Buarque, artistas de MPB ligados aos “Circuitos 

universitários”, na primeira metade da década de 1970. Os Circuitos foram eventos de 

música popular com estratégias promocionais da gravadora PHILIPS para atingir, 

sobretudo, o público jovem e universitário do interior do país. A politização e a “formação 

sentimental” que saíam das Universidades e apareciam nas campanhas e nos movimentos 

sociais da década de 1970, quando a MPB já estava legitimada na hierarquia sociocultural, 

eram perpassadas pelas ideias de engajamento e de mercado da música popular e de seus 

artistas, que ajudavam, no plano simbólico, a construir, a dar voz e a conceder sentidos 

às causas políticas oposicionistas. 

 Em outubro de 1978, o cantor e compositor Chico Buarque concedeu uma longa 

entrevista ao Jornal do DCE, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).148 Como 

se sabe, Chico Buarque era um artista-ativista da luta contra a Ditadura, principalmente 

na década de 1970, tendo sido (auto) exilado entre 1969 a 1972, e perseguido e censurado 

                                                           
147 Importante destacar que nesse álbum Milton gravou mais outras duas canções que, de igual maneira, se 

tornaram icônicas das campanhas pelas Diretas Já, tais como “Menestrel das Alagoas” e “Nos bailes da 

vida”. 
148 JORNAL DO DCE/UFRJ, out/1978, “Entrevista. Chico Buarque”, capa; “Chico fala”, p. 10. 
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inúmeras vezes pelo Regime. O papel de artista-cidadão de Chico ficava claro na 

entrevista ao ser questionado sobre como via as manifestações antiautoritárias da 

sociedade civil, daquele momento. Respondeu o artista que não estava somente assistindo 

às mobilizações, mas estava participando delas.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Chico Buarque na capa do Jornal do DCE da UFRJ, 1978. 

Fonte: Jornal do DCE/UFRJ, out/1978, “Entrevista. Chico Buarque”, capa; “Chico fala”, p. 10. 

(Acervo CEDEM/UNESP) 

 

 

 

 

 

 A chamada principal da capa do periódico do DCE Mário Prata, “Ninguém 

aguenta mais”, em vermelho, já dava o tom do jornal mostrando sua tendência 

oposicionista. Essa percepção também pode ser endossada pelos títulos das demais 

reportagens da capa, sobre greve universitária, encontro de estudantes e índios, e a 

imagem de manifestação com faixa pedindo liberdades democráticas. 
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 A foto da capa mostra um Chico Buarque sério. No interior do periódico, o título 

da entrevista é bastante sugestivo, “Chico fala”, ou seja, não se cala diante da Ditadura e, 

por isso, é um exemplo para os estudantes, mais que um artista comum. Impossível não 

recordar do nome do disco “Chico canta Calabar” (PHILIPS, 1973), que teve a capa 

censurada. Chico Buarque modificou o nome do álbum para “Chico canta”, com músicas 

da peça “Calabar”, de 1973, igualmente censurada e liberada somente em 1980.149 Mesmo 

sob censura, o artista dava voz a uma série de críticas à Ditadura, por meio de suas 

canções. 

 Na entrevista, o compositor tratou de muitas questões relativas à sua trajetória, 

dando destaque ao seu mais recente espetáculo, “Ópera do malandro”, que, segundo ele, 

se passava no Estado Novo para evitar conflitos com a censura. Também falou sobre a 

falta de liberdade no país após o Golpe de 1964 e sobre o impacto das mobilizações de 

rua, comentando: “[...] 10 mil pessoas na Praça da Sé, em São Paulo, é muito mais 

importante que fulano de tal. [...] Isso não quer dizer nada, 10 mil pessoas quer dizer 

muito”, referindo-se à importância da mobilização da sociedade civil contra a Ditadura 

Militar. 

 É importante lembrar que o momento era de campanhas eleitorais (como será 

analisado no capítulo 7). Ao ceder sua imagem e apresentar seus posicionamentos 

políticos a um jornal alternativo, de esquerda e de um movimento social, Chico Buarque 

mostrava apoio à oposição, ajudando a mobilizar fãs, eleitorado, estudantes, leitores em 

geral e demais artistas às causas que acreditava serem verdadeiras e que também se 

relacionavam às lutas pelas “liberdades democráticas” e pela redemocratização do Brasil. 

Seu papel de artista-cidadão se evidencia ainda mais quando analisamos sua presença 

sempre constante nos eventos cívicos de oposição que estamos estudando, desde os 

estudantis às “Diretas Já”. 

 O cantor e também compositor Ivan Lins concedeu uma longa entrevista ao Jornal 

do DCE da Pontifícia Universidade Católica de Campinas (na época, PUCC, hoje 

PUCCAMP), quando do show “Daquilo que eu sei...”, na semana de calouros da 

Universidade, em março de 1981. Nela, manifestou seus posicionamentos políticos a 

favor de maior liberdade no país e apresentou a importância que via na luta estudantil.150  

                                                           
149 Disponível em: <http://literatortura.com/2013/05/calabar-musical-de-chico-buarque-e-ruy-guerra-

marco-da-ditadura-militar-volta-aos-palcos-em-comemoracao-aos-seus-40-anos/>. Acesso em 20 mai. 

2016. 
150 JORNAL DO DCE/PUCC, 1982, “Programa, show especial”, p. 4.  

http://literatortura.com/2013/05/calabar-musical-de-chico-buarque-e-ruy-guerra-marco-da-ditadura-militar-volta-aos-palcos-em-comemoracao-aos-seus-40-anos/
http://literatortura.com/2013/05/calabar-musical-de-chico-buarque-e-ruy-guerra-marco-da-ditadura-militar-volta-aos-palcos-em-comemoracao-aos-seus-40-anos/
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 Proveniente do Movimento Artístico Universitário (MAU), que surgiu em 1969, 

Ivan Lins passou por uma série de vicissitudes em sua carreira, sendo até mesmo 

considerado “adesista” e “alienado” por compor e cantar, no V FIC, a canção “O amor é 

meu país” (Ivan Lins/Ronaldo Bastos). A música fazia apologia a um nacionalismo 

criticado pelas oposições do momento.  

 Incorporando canções de teor mais engajado ao seu repertório, a partir de 1973, 

Ivan Lins passou a ser reconhecido, especialmente, no meio estudantil, onde constou 

como um dos cantores que mais participou de eventos ligados às causas dos estudantes, 

como Gonzaguinha, Sá & Guarabira, entre outros, como será possível observar mais 

adiante. Além disso, marcou presença com um número considerável de apresentações em 

shows ligados às causas sindicais e pela Anistia. Tal como Luiz Gonzaga Jr, companheiro 

do MAU e o principal nome artístico relacionado aos eventos estudantis, Ivan Lins 

acreditava “estar exercendo, com seu trabalho, uma missão ‘educadora’ do povo 

brasileiro, acostumando-o a padrões mais complexos de audição de consumo”.151  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Ivan Lins no Jornal do DCE da PUC de Campinas, 1981. 

Fonte: Jornal do DCE/PUCC, 1981, “Ivan Lins. Liberdade...um sonho”, p. 2-3. 

(Acervo AEL/UNICAMP) 

 

 

 

 

                                                           
151 Cf. NOVAES, 2005, p. 46. 
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 O título da entrevista, “Liberdade...um sonho”, pode ser compreendido como uma 

alusão à redemocratização do país. A atuação política de Ivan Lins também pode ser 

endossada pela sua fala transcrita em destaque na reportagem: “Minha música é um ato 

político e sempre vai ser; mesmo que fale de amor...”. Dessa forma, assim como Chico, 

na entrevista de 1978, Ivan Lins servia de exemplo aos estudantes por sua atitude 

engajada.  

 As relações entre engajamento e mercado não andavam distantes na década de 

1970. Sendo assim, além de apresentar seus posicionamentos políticos pró-Movimento 

Estudantil, Ivan Lins também tinha, por certo, objetivos promocionais com o show na 

PUCCAMP, pois era uma oportunidade de apresentar ao público alvo da indústria 

fonográfica, “jovem, universitário e de esquerda”, o repertório de seu mais recente disco, 

“Daquilo que eu sei” (PHILIPS, 1981). 

 No ano seguinte, no mês de janeiro, lembrando a morte da intérprete Elis Regina, 

o Jornal do DCE da PUCC dedicou um espaço no editorial para homenagear, segundo a 

notícia, uma artista que “[...] deixou a esperança de que as coisas mudam e mudarão 

quanto maior for o nosso empenho e engajamento pelas mudanças”.152 A mensagem 

deixada pelo periódico, junto à legenda da foto da artista, que dizia “Elis partiu, ficou sua 

arte” era um incentivo à continuidade da luta pelas mudanças do país, no caso, pela 

redemocratização. Por meio do título “Elis...presente!”, nota-se um outro indicativo dado 

pelo periódico do engajamento da artista, pois, apesar de morta e, por isso, ausente, a 

palavra “presente” expressava uma resposta, entendida como supostamente da artista, a 

um chamado à luta, dentro da tradição de esquerda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
152JORNAL DO DCE/PUCC, 1982, “Elis Regina...presente!”, p. 2.  
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Figura 11: Elis Regina no Jornal do DCE da PUC de Campinas, 1982. 

Fonte: Jornal do DCE/PUCC, 1982, “Elis Regina...presente!”, p. 2. 

(Acervo AEL/UNICAMP) 

 

 

 

 

 

 Elis Regina acentuara o engajamento em sua carreira especialmente a partir de 

1976/1977, com o show “Falso Brilhante”, até então o mais importante e premiado show 

business já realizado no Brasil. Com uma carreira repleta de nuances e transformações, 

Elis chegou até mesmo a ser “patrulhada” pela esquerda, devido às participações nos 

festejos oficiais do “Sesquicentenário da Independência”, dez anos antes, em 1972. Os 

cartuns de Henfil, em O Pasquim, são a prova de como a artista passou a ser mal vista 

por setores ligados à esquerda após esses episódios. Isso chegou a afetar seu carisma junto 

ao público “universitário, de esquerda e de classe média” da sua “turnê” no Circuito 

Universitário, bem como em sua apresentação no “PHONO 73”, ambos eventos ocorridos 

em 1973.153 

 Ao final dos anos 1970 e início dos 1980, a cantora já consagrada em popularidade 

e em prestígio, inclusive junto à esquerda, fazia declarações a favor da redemocratização 

do país e estava aliada às lutas sociais e políticas de seu tempo, especialmente com 

àquelas relativas à Anistia. Já é conhecido que a canção “O bêbado e a equilibrista”, na 

voz de Elis Regina, em 1979, tornou-se, por exemplo, um ícone dessa luta. 154  Elis chegou 

                                                           
153 Cf. LUNARDI, 2015. 
154 Id, 2011, p. 183-185, 223-238. 
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a se filiar ao PT em 1980 e, segundo seus próprios depoimentos, era possível compreender 

que fazia espetáculos em prol da causa operária, sobre os quais ela não gostava de 

comentar, pois julgava não serem motivo de autopromoção e sim uma atitude de 

cidadania.155 Sabemos que, apesar de não muito frequente, fez shows pelas campanhas da 

Anistia, assim como em apoio à causa operária, tal como veremos no capítulo 4. 

 A morte de Elis causou grande comoção nacional e teve direito a editorial dos 

principais jornais de grande circulação no país, como Folha de S. Paulo e O Estado de S. 

Paulo, assim como foi capa de diversas e importantes revistas no período, a exemplo de 

Veja e Isto É. Políticos de renome na época e protagonistas da luta pela redemocratização 

do Brasil, como Luís Inácio Lula da Silva, presidente do PT, e Eduardo Suplicy e 

Fernando Henrique Cardoso, então senadores, respectivamente, do PT/SP e do 

PMDB/SP, manifestaram a lástima com o falecimento de uma cantora considerada por 

eles como “repórter de seu tempo”.156 

 

 

2.4 A MPB nos cartazes estudantis 

 

 O imaginário de lutas oposicionistas também esteve presente nos cartazes 

estudantis do período, nos quais, muitos deles, havia a presença da MPB ajudando a dar 

o sentido de pertencimento às causas reivindicadas, divulgando ideias e mobilizando à 

luta estudantil contra o Regime. 

 Segundo os publicitários chilenos Sebastian Fontbona (et al) os cartazes, assim 

como demais formas iconográficas de expressão, como murais, panfletos, desenhos e etc, 

constituem formas de participação social e de intervenção nos espaços públicos, por meio 

da arte e/ou da escritura.157 São considerados “mensagens públicas”, que possibilitam 

sujeitos particulares ou agrupações a participarem politicamente transmitindo suas 

mensagens “nascidas de sua própria intenção e à margem de fins comerciais [...]”.158 

 Como produção discursiva da realidade, os cartazes podem ser analisados como 

“uma produção [...] textual e de imaginário, que se vê afetada pelo contexto sociopolítico 

                                                           
155 Elis no programa “Jogo da Verdade”, jan/1982, TV Cultura. 
156 Cf. LUNARDI, 2015. 
157 Cf. FONTBONA; LABRA; NARRAÍN, 2002.; DALMÁS, 2006. 
158  Os autores tratam de mensagens públicas urbanas, no caso, da cidade de Santiago do Chile, que, como 

um papel em branco, se torna suporte para que os indivíduos intervenham e expressem sua intenção 

comunicativa, sua liberdade e sua necessidade de expressão. Nesse trabalho, as mensagens estão em murais, 

cartazes, panfletos, desenhos, entre outros. FONTBONA; LABRA; NARRAÍN, op. cit., p. 10-11. 
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e cultural em que surge e, por suposto, pelo tempo e espaço em que seus realizadores 

vivem”.159 Portanto, é necessário compreender seus “sistemas de significados”, seus 

códigos, seus signos e seus símbolos, em um determinado contexto. 

 Os cartazes aqui apresentados e analisados são muito distintos entre si, cada qual 

elaborado com uma arte específica e destinado a questões ou a eventos diferentes. O que 

os une neste tópico são as menções feitas à MPB, promovendo diversas formas de 

sensibilização ou de “intervenção social”, mesmo que no âmbito restrito das 

Universidades. São materiais de divulgação de chapas para Diretórios Centrais 

Acadêmicos, de congressos de entidades estudantis e de atividades ou festivais 

universitários de música popular. 

 Neles percebe-se o papel da “canção de protesto” como condutora da mobilização. 

Era por meio do conteúdo musical de tradição nacional-popular da década de 1960 e/ou 

do resgate de um imaginário visual desse período que as sensibilizações pela ação e pela 

conscientização aconteciam. No capítulo seguinte, será possível notar que esse imaginário 

presente nos cartazes era radicalmente diferente da obra dos artistas mais ativamente 

participantes das atividades e dos shows promovidos pelas entidades estudantis, que 

dialogavam com a modernidade musical do período, dando voz a novos cantores e espaço 

para artistas menos comerciais e mais ligados à contracultura. 

 

 

2.4.1 O protesto nos cartazes 

 

 O imaginário político presente nos cartazes estudantis resgatou e reinventou a 

tradição musical nacional-popular da década de 1960. Isso também ficou expresso em 

alguns nomes de tendências políticas para eleições de DCEs universitários Brasil afora. 

 Segundo o estudante Marcos Bernardino de Carvalho, tendências eram as “faces 

legais” das organizações clandestinas de esquerda, que para burlar a repressão adotavam 

nomes distintos dos grupos ou organizações políticas a que pertenciam.160 Será possível 

verificar que muitas utilizaram nomes de canções de MPB, demonstrando o significativo 

papel da música popular no compartilhamento de ideias oposicionistas e no imaginário 

de lutas a partir da segunda metade dos anos de 1970. 

                                                           
159 FONTBONA; LABRA; NARRAÍN, 2002, p. 28-31. 
160 O estudante concedeu entrevista ao sociólogo Renato Cancian, em sua tese de Doutorado: Cf. 

CANCIAN, 2008, p. 66. 
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 Verificamos essas questões no cartaz de divulgação da tendência Andança, que 

apoiava a esquerda trotskista, para a eleição do DCE Livre da UFRJ, provavelmente do 

ano de 1979, ano em que geriu o DCE daquela Universidade.161 Nele encontra-se 

transcrita a primeira parte da letra da canção “Terra Plana” (FAIXA 7) (Geraldo Vandré), 

que, tal qual “Caminhando”, compunha o álbum “Canto Geral” (ODEON, 1968). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Cartaz “Andança” com letra de música de Geraldo Vandré. 

Fonte: Cartaz “Vote Andança”, UFRJ, com letra de “Terra plana”, [1979] (abaixo) 

(Acervo AEL/UNICAMP)  

 

 

 

 

                                                           
161 Cf. MÜLLER, 2010, p. 120-121.  A coleção Movimento Estudantil (1970 – 1989) foi organizada por 

bolsista Júlia Proença de Araújo em 2001 e foi constituída a partir de doações de militantes e fazia parte do 

Acervo do Núcleo de Memória do Movimento Estudantil da UFRJ, ver: Disponível em: 

<http://www.amorj.ifcs.ufrj.br/arquivos/MOVIMENTO%20ESTUDANTIl.pdf>. Acesso em 15 out. 2015. 

http://www.amorj.ifcs.ufrj.br/arquivos/MOVIMENTO%20ESTUDANTIl.pdf
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 Para melhor visualização, segue o trecho da canção transcrito no cartaz: 

 

Me pediram pra deixar de lado toda a tristeza, pra só trazer alegrias e não falar de 

pobreza. E mais, prometeram que se eu cantasse feliz, agradava com certeza. Eu 

que não posso enganar, misturo tudo o que vivo. Canto sem competidor, partindo 

da natureza do lugar onde nasci. Faço versos com clareza, à rima, belo e tristeza. 

Não separo dor de amor. Deixo claro que a firmeza do meu canto vem da certeza 

que tenho, de que o poder que cresce sobre a pobreza e faz dos fracos riqueza, foi 

que me fez cantador.162 

 

 

 Esse trecho era um canto-falado-declamado que introduzia uma música cantada 

ao som de viola e violão, cujo conteúdo expresso em sua letra mostrava a força dos pobres, 

denunciava a violência no campo e fazia alusão à força que tinham os oprimidos, apesar 

da repressão, tal como nos seguintes versos finais: “Se um dia eu lhe enfrentar/ Não se 

assuste, capitão/ Só atiro pra matar/ E nunca maltrato não/ Na frente da minha mira não 

há dor nem solidão” e “Apenas atiro certo/ A vida que é dirigida/ Pra minha vida tirar...”. 

Dessa forma, o trecho de “Terra plana” dialogava com a reivindicação da faixa central da 

grande foto do cartaz, que dizia: “Liberdade de organização e manifestação aos 

trabalhadores, estudantes e oprimidos”. 

 É interessante pensar no significado da retomada de Geraldo Vandré como um 

artista militante (ainda que quando do seu retorno ao Brasil e mesmo recentemente, tenha 

afirmado que nunca fizera canções ligadas à política) nas atividades ligadas às lutas 

democráticas, na década de 1970 e primeira metade dos anos de 1980. Essa ligação 

reiterava um imaginário de protesto da década de 1960 e ganhou ainda mais força, em 

1979, quando dois discos de Vandré foram relançados, após a liberação da censura.163  

 A cantora Simone, no mesmo ano, chegou a regravar com muito sucesso 

“Caminhando” no álbum “Simone. Ao vivo” (ODEON, 1979), gravado no Canecão. 

Interpretando a canção em tom lamentoso, a artista a concluía aos prantos, como parte de 

uma performance construída de uma persona ligada às causas político-sociais de seu 

tempo.164 Imaginário político e mercado fonográfico, muitas vezes, andavam juntos, um 

                                                           
162 Letra completa e vídeo disponíveis em: <http://www.vagalume.com.br/geraldo-vandre/terra-

plana.html>. Acesso em 27 out. 2015. 
163 Segundo Marcos Napolitano, a canção foi liberada em 1979. Cf. NAPOLITANO, 1998, p. 116. 
164 Em 1979, foi relançado o compacto simples “Canto geral” (ODEON, 1968) e houve o lançamento do 

LP “Geraldo Vandré” (SOM MAIOR, 1979), com músicas expressivas do artista. 

http://www.vagalume.com.br/geraldo-vandre/terra-plana.html
http://www.vagalume.com.br/geraldo-vandre/terra-plana.html
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dando sentido e/ou promovendo o outro, como se pode perceber em muitas relações entre 

a música popular e as atividades contestatórias de esquerda, a partir da segunda metade 

dos anos de 1970. 

 Quanto à arte do cartaz, pode-se pensar na utilização de uma cor azul, 

representante da direita, e não vermelha, para uma obra de entidade apoiadora de 

tendências trotskistas no Brasil e, portanto, de projetos mais radicalizados com relação à 

derrubada da Ditadura e de implantação do Socialismo. A imagem do cartaz, 

provavelmente uma fotografia de algum ato ou manifestação política, também pode ser 

pensada com relação às propostas da tendência universitária, já que, pelo efeito de 

esmaecimento, o “povo”, assim como as reivindicações da faixa, aparecem sem grande 

definição. O povo, a quem a letra de “Terra plana” se refere, não teria papel nítido e 

fundamental nesse processo de redemocratização?  

 A escolha do nome Andança pode ter sido uma alusão à canção homônima 

(FAIXA 8), de Edmundo Souto e Paulinho Tapajós, vencedora do IV FIC de 1969. 

 

 

Vi tanta areia andei 

Da lua cheia eu sei 

Uma saudade imensa 

Vagando em verso eu vim 

Vestido de cetim 

Na mão direita rosas vou levar... 

Olha lua mansa se derramar 

Ao luar descansa o meu caminhar 

Seu olhar em festa se fez feliz 

Lembrando a seresta que um dia eu fiz 

Por onde for quero ser seu par... 

já me fiz a guerra por não saber 

Que essa terra encerra o meu bem querer 

E jamais termina o meu caminhar 

Só o amor me ensina onde vou chegar 

[...] 

Tenho o meu amor a me acompanhar 

Vim de longe léguas cantando eu vim 

Vou lá faço trégua sou mesmo assim 

Por onde for 

Quero ser seu par 165 

 

 

                                                           
165 Letra completa e áudio na voz de Beth Carvalho, disponíveis em: <http://www.vagalume.com.br/beth-

carvalho/andancas.html>. Acesso em 27 out. 2015. 

http://www.vagalume.com.br/beth-carvalho/andancas.html
http://www.vagalume.com.br/beth-carvalho/andancas.html
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 Gravada por vários artistas, como Elis Regina e Beth Carvalho, ao ritmo de samba 

ou samba-blues, passava, com lirismo, uma mensagem de amor, ao mesmo tempo, 

contrapondo-se e dialogando com o trecho transcrito de “Terra plana”, de Vandré. De um 

lado, as músicas se contrapõe na melodia e como são ouvidas/sentidas, pois “Andança”, 

mesmo de modo lânguido, sempre transmite alegria na caminhada, geralmente, 

acompanhada de uma levada de samba. Por outro lado, dialogam no tema da não 

separação entre dor e amor, pois em “Andança” nota-se a tristeza do caminhar doloroso, 

contínuo, solitário e saudoso de um amor deixado para trás, muito semelhante ao eu-lírico 

de “Terra plana”, que mesmo cantando contente carrega dor em seu peito e não pode 

negá-la. 

 As dissonâncias marcadas pela arte do cartaz e, em certo sentido, entre as duas 

letras de canções nele remetidas podem expressar uma tentativa de minimizar o apelo à 

divulgação da chapa, agregando, assim, até mesmo os estudantes mais conservadores ou 

liberais à sua proposta ou de evitar perseguições dos órgãos de vigilância, estratégia 

recorrente em 1977, quando da política do DCE Livre da USP de orientar a ausência de 

faixas vermelhas e/ou ligadas a entidades de oposição durante a retomada dos primeiros 

protestos de rua. 

 É interessante destacar o papel da MPB na nomenclatura de outras chapas 

acadêmicas que disputaram as eleições dos DCEs, na segunda metade da década de 1970. 

 Em 1976, os nomes das duas principais tendências para as famosas e pioneiras 

eleições para o DCE Livre da USP, Refazendo e Caminhando, demonstram a importância 

da MPB no Movimento Estudantil.166 O nome da primeira, ligada à Ação Popular 

Marxista-Leninista (APML), Movimento Revolucionário 8 de Outubro (MR-8) e ALN, e 

que esteve à frente do DCE da USP, entre 1976 e 1977, pode ser pensado como uma 

apologia à canção “Refazenda” (FAIXA 9), de Gilberto Gil, do álbum homônimo 

(WARNER MUSIC, 1975), que aguardava a gestação do fruto do abacateiro para refazer 

a sociedade e a política brasileiras como um todo, acreditando na esperança para as futuras 

gerações.167  

 

 

Abacateiro acataremos teu ato 

[...] 

Até que nos tragam frutos teu amor, teu coração 

                                                           
166 Cf. MÜLLER, 2010, p. 113-121. 
167 Letra completa disponível em: <http://letras.mus.br/gilberto-gil/16131/>. Acesso em 13 set. 2015. 

http://letras.mus.br/gilberto-gil/16131/
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Abacateiro teu recolhimento é justamente 

O significado da palavra temporão 

Enquanto o tempo não trouxer teu abacate 

Amanhecerá tomate e anoitecerá mamão 

Abacateiro sabes ao que estou me referindo 

Porque todo tamarindo tem o seu agosto azedo 

Cedo, antes que o janeiro doce manga venha ser também 

[...] 

Abacateiro saiba que na refazenda 

Tu me ensina a fazer renda que eu te ensino a namorar 

Refazendo tudo 

Refazenda 168 

 

 

 

 Já a segunda tendência, Caminhando, venceu as eleições do DCE em 1979 e 

controlava os Diretórios Acadêmicos de outras Universidades, de diversas regiões do 

país, como da Universidade Federal da Bahia (UFBA), da Universidade Estadual de 

Londrina (UEL) e da Universidade Federal do Pará (UFPA). Como a já conhecida música 

de Vandré, manifestava um protesto explícito aos militares alimentando um imaginário 

de ação coletiva contra o governo.  

 O “braço” da Caminhando na Bahia era a tendência, ligada ao PC do B, Viração, 

nome de canção dos gaúchos Kledir Ramil, da dupla Kleiton e Kledir, e Fogaça. Gravada 

pelo MPB-4, em 1980, “Viração” (FAIXA 10) tratava da força que se transformava em 

ação, dentro, portanto, da ideologia do PC do B, uma dissidência inconformada pela 

“imobilidade” do PCB nos anos de 1960. A força apresentada na música surpreendia a 

Ditadura e acabava com a tristeza, já que a dor e as dificuldades daqueles tempos não 

persuadiam àqueles que sonhavam por um país melhor. 

 

 

[...] 

E eu penso no frio que agora  

Habita meu coração  

Nos muros nos olhos do povo  

Habita a mesma tristeza  

Porque os braços de ferro  

Nos prendem como represa  

Mas o que eles não sabem  

Não sabem ainda não  

É que na minha terra  

Um palmo acima do chão  

                                                           
168 Letra completa e áudio disponíveis em: <http://www.vagalume.com.br/gilberto-gil/refazenda.html>. 

Acesso em 27 out. 2015. 

http://www.vagalume.com.br/gilberto-gil/refazenda.html
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Sopra uma brisa ligeira  

Que vai virar viração  

[...] 

Amigo guarda tua mente  

Bem viva atenta e sem medo  

Que a hora certa e precisa  

Virá mais tarde ou mais cedo  

Ensina a teus filhos pequenos  

Que é dura e longa a viagem  

Que a dor, a madeira e o tempo  

Não dobram um coração selvagem 169 

 

 

 

 

 “Ponteio” (FAIXA 11), de Edu Lobo e Capinam, título da canção vencedora do 

III Festival de MPB, da TV Record, de 1967, também denominou uma importante 

tendência política que disputou o DCE da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS), na segunda metade da década de 1970. Ponteio foi formada no Rio Grande do 

Sul por membros do Partido Operário Comunista (POC) e de dissidentes do PCB gaúcho, 

cujos militantes atuavam no Movimento Estudantil desde o final da década de 1960.170 

Talvez, o nome da tendência tenha se mantido desde o final da década de 1960 ou nos 

anos de 1970 foi resgatado e ressignificado como uma homenagem às “canções de 

protesto” dos famosos festivais da canção. Somente por esse viés podemos compreender 

a nomenclatura Ponteio, pois naquele contexto de segunda metade da década de 1970 não 

faria muito sentido intitular uma tendência política mobilizadora com uma canção que, 

segundo a linguista e professora Walnice Nogueira Galvão, em 1968, tinha apelo ao “dia 

que virá”, demonstrando a imobilidade social e a redenção do povo pelo ato de cantar e 

não pela ação. 

 

 

[...] 

Jogaram a viola no mundo,  

mas fui lá no fundo buscar 

Se eu tomo e viola, ponteio,  

meu canto não posso parar, não 

[...] 

Certo dia que sei por inteiro,  

eu espero, não vai demorar 

Esse dia estou certo que vem,  

diga logo que vim prá buscar 

                                                           
169 Letra e áudio disponíveis em: <http://www.vagalume.com.br/mpb4/viracao.html>. Acesso em 27 out. 

2015. 
170 Cf. MÜLLER, 2010, p. 120. 

http://www.vagalume.com.br/mpb4/viracao.html
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Correndo no meio do mundo,  

não deixo a viola de lado, 

Vou ver o tempo mudado,  

e um novo lugar prá cantar 

Quem me dera agora, eu tivesse a viola prá cantar, ponteio (2X) 171 
 

 

 

 

 Nota-se Brasil afora que muitas chapas acadêmicas, ao final da década de 1970 e 

início dos anos de 1980, levaram o nome de Travessia, título da canção de Milton 

Nascimento e Fernando Brant, composta em 1967 (FAIXA 12). A canção compunha o 

álbum “Milton Nascimento” (Ritmos-Codil, 1967) e se referia à desilusão amorosa para 

tratar das decepções político-sociais e expressava o desejo de luta para sobreviver em um 

país onde não havia liberdade. A desilusão político-social pode ser compreendida pelas 

dificuldades do Regime Militar em manter sua fachada de “legalidade”, já percebidas, em 

1967, por muitos políticos, artistas, intelectuais e pela Igreja Católica. No período, 

organizou-se uma oposição formada por políticos de variadas tendências, chamada de 

“Frente Ampla”, desarticulada após o decreto do AI-5, em 1968.172  

 Em 1974, no LP “Elis Regina” (PHILIPS, 1974), Elis regravou a canção de Milton 

em um contexto marcado pelo final dos “Anos de chumbo” e início da Abertura política. 

Ainda fazia sentido o sentimento de angústia, de luta e de esperança, uma vez que a 

Abertura “lenta, gradual e segura” continha diversas limitações e era controlada pelos 

militares. 

 

 

Quando você foi embora fez-se noite em meu viver 

[...] 

Estou só e não resisto, muito tenho pra falar 

Solto a voz nas estradas, já não quero parar 

Meu caminho é de pedra, como posso sonhar 

Sonho feito de brisa, vento vem terminar 

Vou fechar o meu pranto, vou querer me matar 

Vou seguindo pela vida me esquecendo de você 

Eu não quero mais a morte, tenho muito o que viver 

Vou querer amar de novo e se não der não vou sofrer 

Já não sonho, hoje faço com meu braço o meu viver 

[...] 173 

                                                           
171 Letra completa e áudio disponíveis em: <http://www.vagalume.com.br/edu-lobo/ponteio.html>. Acesso 

em 27 out. 2015. 
172 Cf. NAPOLITANO, 2013. 
173 Letra completa e áudio disponíveis em: <https://ouvirmusica.com.br/milton-nascimento/47456/>. 

Acesso em 28 out. 2015.  

http://www.vagalume.com.br/edu-lobo/ponteio.html
https://ouvirmusica.com.br/milton-nascimento/47456/
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 Ligada ao PC do B, a chapa estudantil Travessia marcou presença nas 

Universidades dos Estados de Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e 

Pará. A seguir consta um cartaz de divulgação da chapa que, em 1983, venceu as eleições 

para o DCE da UFPA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Cartaz da Travessia, 1983. 

Fonte: Cartaz “Chapa Travessia”, mai/1983, da UFPA. Disponível em: 

<http://meiapassagembelem.blogspot.com.br/2009/09/travessia-aprova-pula-roleta.html>. 

Acesso em 28 out. 2015. 
 

 

 

 Na canção o imaginário de protesto é evocado, ainda que de forma sutil, dado seu 

lirismo, mencionando o braço como “arma” de luta para driblar os problemas. O cartaz 

utiliza a capa do disco “Clube da esquina 2” (EMI-ODEON, 1978), na qual há uma 

fotografia, em branco e preto, de cinco garotos pulando um muro. Sobre a imagem, 

centralizado e mais acima, há o nome Travessia, em cor vermelha e bastante visível. 

Abaixo e à direita, há outra foto, em branco e preto e com os dez integrantes da chapa, 

http://meiapassagembelem.blogspot.com.br/2009/09/travessia-aprova-pula-roleta.html
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com camisetas iguais de divulgação de Travessia para as eleições do DCE da UFPA. 

Ambas imagens, em branco e preto, dão a sensação de “similitude” entre garotos pulando 

o muro e integrantes de Travessia, como se todos os dez membros da chapa estivessem 

em consonância com o fato de atravessar para outro lugar. Juntando o nome da 

chapa/música com a imagem, tem-se a ideia da necessidade de se atravessar algum 

obstáculo, compreendido como a própria Ditadura Militar, a fim de concretizar a 

redemocratização do Brasil. Em momento de recuo do Movimento Estudantil e de 

reorganização de suas entidades, o cartaz podia estar fazendo uma apologia à volta de 

uma luta universitária mais intensa, talvez compreendida como um tanto quanto imóvel 

naquele momento. 

 Provavelmente tomados por esse mesmo espírito, militantes também ligados ao 

PC do B da UFPA, formaram a chapa Arueira, em 1984. A referência à canção “Aroeira” 

(FAIXA 13), de Geraldo Vandré, de 1967, não é mera especulação, pois o slogan da 

chapa acadêmica era “É a volta do cipó de Arueira no lombo de quem mandou dar”, 

exatamente uma frase da canção de Vandré, que compunha o álbum “Canto geral” 

(ODEON, 1968). 

 

 

[...] 

Noite e dia vem de longe  

Branco e preto a trabalhar  

E o dono senhor de tudo  

Sentado mandando dar  

E a gente fazendo conta  

Pro dia que vai chegar 

[...] 

Madeira de dar em doido  

Vai descer até quebrar 

É a volta do cipó de aroeira  

No lombo de quem mandou dar 174 

 

 

 

 

 A Arueira (ou aroeira) é uma árvore nativa da América do Sul que possui diversos 

usos. Dela se faz madeira, por ser dura e resistente, chá de suas folhas e cascas, chicote 

                                                           
174 Letra completa e áudio disponíveis em: <http://www.vagalume.com.br/geraldo-vandre/arueira.html>. 

Acesso em 29 out. 2015. (Grifo nosso) 

http://www.vagalume.com.br/geraldo-vandre/arueira.html
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de seus galhos flexíveis, e tempero com seu fruto, a pimenta-rosa.175 Vandré denominou 

poeticamente os galhos flexíveis dessa árvore de “cipó” e, por isso, subentende-se que o 

“cipó de arueira” era um chicote utilizado para bater em animais, a fim de fazê-los 

obedecer às ordens dos vaqueiros.  

 O slogan da chapa universitária era os dois últimos versos da canção que 

enfatizavam que, a partir daquele momento, o povo não mais apanharia ou seria 

maltratado tal como os animais, mas bateria e maltrataria àqueles que os fizessem sofrer, 

em referência àquele contexto de 1968, de organizações e adesões às guerrilhas urbanas 

e rurais contra o Regime Militar. O cartaz da chapa foca no chicote de arueira, assim 

como no galho não transformado em chicote, como é possível observar na imagem a 

seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
175 JOHN, L. É a volta do cipó de aroeira. In: Planeta sustentável, abril edições, disponível em: 

<http://planetasustentavel.abril.com.br/blog/biodiversa/e-a-volta-do-cipo-de-aroeira/>. Acesso em 30 out. 

2015. 

http://planetasustentavel.abril.com.br/blog/biodiversa/e-a-volta-do-cipo-de-aroeira/
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Figura 14: Cartaz da Aroeira, 1984. 

Fonte: Cartaz, “Chapa Arueira”, UFPA, 1984. Disponível em: 

<http://meiapassagembelem.blogspot.com.br/2009/09/chapa-arueira_27.html>. Acesso em 27 

out. 2015. 

 

 

 

 

 

 Pelo site do Projeto Moara, da UFPA, sabe-se que a chapa Aroeira, junto a outras 

entidades estudantis, liderou, entre 1983 e 1984, manifestações pela luta de meia-

passagem dos transportes públicos aos estudantes universitários e secundaristas no Pará. 

Apesar das reivindicações, a meia-passagem só foi concedida aos estudantes em junho de 

1985. Uma das estratégias utilizadas era o “pula-roleta” como forma de protesto ao 

pagamento das passagens integrais. Como o cipó da aroeira, a luta estudantil era flexível, 

mas procurava mobilizar, protestando e discutindo com a sociedade questões não somente 

relativas à redemocratização brasileira, mas também aos direitos dos estudantes. 

 Nos anos de 1970 e início da década de 1980, a MPB aliava cultura política e 

consumo, passando imagens de modernidade, de liberdade e de justiça social.176 As ideias 

                                                           
176 Cf. NAPOLITANO, 2002b, p. 3-4. 

http://meiapassagembelem.blogspot.com.br/2009/09/chapa-arueira_27.html
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de cultura política à esquerda e consumo musical ficaram expressas em um cartaz da 

UFPA, do evento Coletânea Musical I, provavelmente um festival universitário de 

músicas populares, como era recorrente nas Universidades da época, promovido pelo seu 

DCE, no ano de 1982. No cartaz evidencia-se o papel da música popular como sinônimo 

de luta, pois aparece um personagem masculino segurando um violão. Talvez, fosse um 

músico que fisicamente se assemelhava ao então já muito famoso Che Guevara, um dos 

líderes da Revolução Cubana, de 1959, assassinado no ano de 1967, ou a um guerrilheiro 

sandinista, da Frente de Libertação Sandinista Nacional (FLSN), da Nicarágua, da década 

de 1960. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Cartaz músico Che Guevara? 

Fonte: Cartaz “Coletânea Musical I”, UFPA, 29 de abril de 1982. 

(Acervo AEL/UNICAMP)  
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Como a imagem de Che Guevara é de conhecimento público, apresentamos, 

abaixo, um desenho de guerrilheiro sandinista, para que sejam possíveis as identificações 

com o personagem do cartaz da UFPA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Capa de folheto com imagem em desenho do famoso padre e guerrilheiro sandinista 

Gaspar Garcia Laviana, assassinado em 1978 

Fonte: Morte de Gaspar Garcia Laviana, combatente da liberdade que inspirou Centro de 

Direitos Humanos, completa 34 anos. Disponível em: 

<http://www.gaspargarcia.org.br/noticia/morte-de-gaspar-garcia-laviana-combatente-da-

liberdade-que-inspirou-centro-de-direitos-human>. Acesso em 27 out. 2015. 

 

 

 

 

 

 O suposto músico guerrilheiro do cartaz foi representado em tinta preta, de boina, 

barba e carregando um violão, um dos principais símbolos da música popular. Todos os 

letreiros informativos do cartaz, exceto o título do evento, aparece em preto. O nome do 

evento, em destaque, está em vermelho, cor de luta ligada à esquerda, relacionando o 

http://www.gaspargarcia.org.br/noticia/morte-de-gaspar-garcia-laviana-combatente-da-liberdade-que-inspirou-centro-de-direitos-human
http://www.gaspargarcia.org.br/noticia/morte-de-gaspar-garcia-laviana-combatente-da-liberdade-que-inspirou-centro-de-direitos-human
http://www.google.com.br/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAkQjRwwAGoVChMIpaT11_HiyAIVixqQCh0DYwmR&url=http://www.susanmeiselas.com/latin-america/nicaragua/&psig=AFQjCNFjykbhjhsGFhF2YSBBx6eBcQjI_w&ust=1446043427672902
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personagem a Che Guevara ou a um guerrilheiro sandinista, que, de maneira semelhante 

a Che em Cuba, lutava por valores comunistas na Nicarágua e contra o governo capitalista 

de Somoza. 177 

 Seu violão dá a impressão de ser carregado de forma tal que, a qualquer momento, 

pode ser empunhado para frente, como uma arma, demonstrando a luta travada contra a 

Ditadura Militar por meio das canções, na ideia de que “a poesia é a arma do povo contra 

a tirania”.178 A frase inicial e mais acima do cartaz, mote da realização do evento, “na 

conquista de um espaço cultural”, pode ser compreendida como uma luta universitária e 

antiautoritária, na qual a música seria a protagonista.  

 A partir dessa leitura, percebe-se a incorporação do imaginário visual e ligado ao 

protesto da década de 1960, agora em um novo contexto de luta pela redemocratização 

durante a Abertura. Naquele momento, e inserida em uma arte ligada ao Movimento 

Estudantil e suas lutas, a imagem de um guerrilheiro não aparecia aleatoriamente. 

Resgatava um imaginário de Luta Armada, da década de 1960, como estratégia de 

mobilização e sensibilização às causas dos estudantes. Se pensarmos que a chapa do DCE 

da UFPA, dos anos de 1982 a 1984, pelos menos, tinha ligações com o PC do B, o 

imaginário da Luta Armada se confirma, lembrando que esse partido, mesmo na 

clandestinidade, foi protagonista da Guerrilha do Araguaia (1967-1974). 

 As relações entre a música e a cultura política de esquerda no Movimento 

Estudantil eram claras nesse período, embora não houvesse unidade ideológica dentro do 

Movimento. Segundo estudiosos, o Movimento Estudantil não era partidário, mesmo 

quando o pluripartidarismo voltou a ser permitido no Brasil, ao final da década de 1970.179 

Além disso, o cartaz, sendo da UFPA, uma Universidade distante dos principais centros 

de mobilização do movimento, evidencia a articulação dos estudantes de várias e outras 

partes do país. 

 Um trecho de “Caçador de mim” (FAIXA 14) (Luiz Carlos Sá e Sergio Magrão), 

famosa na voz de Milton Nascimento, apareceu no cartaz de divulgação do “4º Congresso 

da [União Estadual de Estudantes de São Paulo] UEE-SP”, em comemoração aos seus 33 

anos de lutas, em 1982. 

 

                                                           
177 Não desconsideramos, no entanto, que no imediato pós-morte e até os dias atuais, a figura de Che 

Guevara tornou-se amplamente difundida e utilizada pelos mais diversos meios e causas. 
178 Cf. RIDENTI, 1999, p. 121. 
179 Cf. MÜLLER, 2010, p. 113-128. 
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Figura 17: Cartaz “33 anos da UEE-SP”, 1982. 

Fonte: Cartaz “UEE-SP, 33 anos de lutas!”, setembro de 1982. 

(Acervo AEL/UNICAMP) 

 

 

 

 

 O trecho pertence à primeira estrofe da canção, como consta, em destaque, a 

seguir: 

 

 

 
 

Por tanto amor, por tanta emoção 

A vida me fez assim 
Doce ou atroz, manso ou feroz 

Eu, caçador de mim 

Preso a canções 

Entregue a paixões 

Que nunca tiveram fim 

Vou me encontrar longe do meu lugar 

Eu, caçador de mim 180 

 

 

 

 

                                                           
180 Letra completa e áudio disponíveis em: <http://www.vagalume.com.br/milton-nascimento/cacador-de-

mim.html. Acesso em 27 out. 2015. 

http://www.vagalume.com.br/milton-nascimento/cacador-de-mim.html
http://www.vagalume.com.br/milton-nascimento/cacador-de-mim.html
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 No cartaz, além do excerto da música, em vermelho e ao alto, e as informações 

sobre o evento, também em vermelho e abaixo, vê-se, ao centro, uma grande fotografia 

em branco e preto. Nela, aparece, supostamente, uma estudante desarmada e com a 

bandeira do Brasil sobre o rosto. A estudante, numa atitude corajosa, não temendo “as 

armadilhas da mata escura”, tal como dizia a canção de Milton, aparece desarmada 

diante de uma brigada militar, que caminha em direção a ela. O cenário está esfumaçado, 

possivelmente devido ao lançamento de bombas de gás ou de efeito moral, uma prática 

comum de desmobilização das manifestações de rua durante o Regime Militar, 

especialmente, a partir de 1977, e ainda hoje, em casos considerados extremos (ou não 

muito, haja visto as manifestações de rua nas “Jornadas de junho de 2013” e a repressão 

violenta aos professores do Estado do Paraná, em março de 2015, só para citar alguns 

exemplos recentes que ficaram famosos na mídia). No centro da fotografia, aparece um 

dos militares apontando o cassetete a quem tira a foto, em sinal de uma coação violenta. 

 Aliado à foto, o título do 4º Congresso da UEE, de São Paulo, que aparece com o 

subtítulo exclamatório e em vermelho, “33 anos de lutas!”, também dá o tom da 

mobilização em torno da luta estudantil contra o Regime. 

 “Caçador de mim” se referia ao reencontro do “eu lírico” consigo mesmo, que, 

com impulsos sentimentais acentuados na juventude se entregava à paixão e à coragem, 

desejando superar o medo e partir para a luta, fugindo dos perigos de um Brasil em tempos 

de Ditadura. Dessa forma, o trecho “Por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez 

assim...” pode ser compreendido como os estudantes se viam: a vida os fez assim, 

corajosos, apaixonados por suas lutas e, portanto, destemidos.  

 A música, portanto, dialogava com a imagem central, que mostrava a “coragem 

cívica” da estudante em momento sombrio. Como a Ditadura ainda perpetuava no ano de 

1982, havia uma série de limitações ao uso do espaço público. As confrontações se 

tornavam politizadas e exigiam coragem, já que atuar politicamente era uma estratégia de 

risco e que punha os atores desprotegidos na esfera pública. A coragem dava ao indivíduo 

“vontade própria” e o desejo de voltar a ter autonomia e de ser livre.181 Em âmbito 

coletivo e em contexto de regime autoritário, a coragem se manifesta pela luta do bem 

comum, pois, segundo o professor Wolfgang Heuer, os indivíduos com “coragem cívica” 

“não evitam os riscos nem a confrontação, porque aprenderam na vida cotidiana que 

                                                           
181 Cf. HEUER, 2004, p. 172-174 



108 
 

tipo de situações podem dominar e quais não”.182 Para os estudantes, a falta de liberdade 

não poderia continuar. 

 Um elemento chama a atenção nesse cartaz: a bandeira do Brasil sobre o rosto da 

estudante. A coragem estudantil se ligava ao civismo (e não ao “radicalismo”), uma 

prática comum de mobilização pacífica a partir da segunda metade da década de 1970. O 

“eu” da canção se tornava o nós, a nação brasileira, representada pelo símbolo da bandeira 

nacional sobre um rosto encoberto. 

 Vemos um corpo desarmado, solitário, parado e com rosto encoberto por uma 

bandeira. Um corpo corajosamente desprotegido diante de todo o armamento da brigada 

militar que se movia em direção à estudante. Essa imagem nos remete aos protestos 

juvenis americanos contra a Guerra do Vietnã, na década de 1960, dos quais se extraiu o 

imaginário de flores contra as armas, como na famosa imagem a seguir, da estudante Jan 

Rose Kasmir, em 1967: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: A adolescente americana Jan Rose Kasmir, diante da Guarda Nacional com uma flor 

nas mãos, durante um protesto contra a Guerra do Vietnã. 

Fonte: Fotografia de Marc Riboud, em Washington, EUA, em 1967.  

(Disponível em: <http://www.historiadigital.org/curiosidades/25-fotos-historicas-sensacionais-

parte-iii/>. Acesso em 11 out. 2015.) 

 

 

 

                                                           
182 Cf. HEUER, 2004, p. 174. 

http://www.historiadigital.org/curiosidades/25-fotos-historicas-sensacionais-parte-iii/
http://www.historiadigital.org/curiosidades/25-fotos-historicas-sensacionais-parte-iii/
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 Assim, o cartaz expressa a mensagem de que os estudantes se colocavam em uma 

posição de corajosamente pertencerem ao grupo dos que se opunham à falta de liberdades 

democráticas no Brasil e lutavam contra a opressão, especialmente nesse ano histórico 

das primeiras eleições pluripartidárias do Brasil, em plena Ditadura Militar. 

 

 

3.2 Canções emblemáticas do Movimento Estudantil 

 

 

 Os eventos estudantis dos quais participavam os artistas de MPB compunham 

rituais cívicos de protesto ao Regime, nos quais, entre músicas, conversas e/ou discursos, 

o imaginário de uma ação política contrária à repressão e a favor das liberdades 

democráticas era compartilhado. Um dos eventos culturais significativos desse período 

foi o show do cantor Gilberto Gil, na POLI/USP, em 1973, analisado no próximo capítulo. 

A atividade compunha uma série de atos dos estudantes da USP devido ao 

desaparecimento e assassinato do estudante Alexandre Vannucchi Leme. Na ocasião, 

entre conversas metafóricas sobre sociedade e política entre Gil e os estudantes, o cantor 

e compositor cantou diversas músicas de seu repertório, entre elas “Cálice”. A canção, 

composta pelo próprio Gilberto Gil e por Chico Buarque, ficou para a história do protesto 

estudantil, pois trazia um estigma na época, à medida que estava censurada após o 

“PHONO 73”. 183 

 Outra canção que também foi muito bem recebida entre os estudantes nesse ano 

de 1973 foi “Calabouço” (FAIXA 15), de Sérgio Ricardo. A música, que compõe o álbum 

“1973. Sérgio Ricardo” (CONTINENTAL, 1973), tem título que recorda o restaurante no 

qual o estudante secundarista Edson Luís foi violentamente assassinado pela Ditadura 

Militar, em 1968. A música foi cantada pelo próprio Sérgio Ricardo quando da missa de 

sétimo dia do falecimento de Vannucchi Leme, na Catedral da Sé, em São Paulo. Em tom 

enérgico e acompanhado somente de seu violão, o artista cantava o refrão “cala a boca, 

moço!”, denunciando a opressão e retomando o clima de protesto de 1968 ao se referir ao 

restaurante “Calabouço”. 

 

 

[...] 

                                                           
183 Cf. COSTA, 2003, p. 157-180. 
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Nem rosa nem flor, botão 

Cala a boca moço  

Meio pavor, meia euforia 

Cala a boca moço 

Meia cama, meio caixão 

Cala a boca moço 

[...] 

Quem canta traz um motivo 

Cala a boca moço 

Que se explica no cantar 

Cala a boca moço 

Meu canto é filho de Aquiles 

Cala a boca moço 

Também tem seu calcanhar 

Cala a boca moço 

Por isso o verso é a bílis 

Cala a boca moço 

Do que eu queria explicar 

Cala a boca moço 

Cala o peito, cala o beiço 

Calabouço, calabouço 184 

 

 

 

 Na ocasião dessa missa, também houve referência a Geraldo Vandré, que já estava 

no exílio, e a sua “Caminhando”, consagrada na época como música de protesto contra 

os militares. Essa canção, segunda colocada no III FIC, em 1968, foi retomada nesse outro 

contexto, embalando a saída pacífica das pessoas da Catedral da Sé e sendo cantada, em 

coro, pelas ruas da capital paulista, reavivando um imaginário de contestação de anos 

anteriores. 185 

 Em 1976, a canção “O que será?”, de Chico Buarque, do álbum “Meus caros 

amigos” (PHILIPS, 1976), também construiu um imaginário simbólico para as lutas 

contrárias à repressão. O eu-lírico da canção expressava um momento de indefinição pelo 

que sentia, caracterizado, entre tantos adjetivos, como aquilo que não tinha medida, 

remédio, receita, limite, governo, juízo, ou, simplesmente, se mostrava agonizante. A 

música, segundo o estudante da USP na época, Geraldo Siqueira, foi um grande sucesso 

no meio universitário e inspirou a tendência Refazendo, que disputou e conquistou o DCE 

Livre da USP naquele ano.186 

                                                           
184 Letra disponível em: <http://letras.mus.br/sergio-ricardo/481467/>. Acesso em 27 out. 2015.; 

Áudio/vídeo disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Lbi08Ls7c00>. Acesso em 27 out. 2015. 
185 Cf. ABRAMO, 2006a, p. 142. 
186 Cf. SIQUEIRA, 2006, p. 177. 

http://letras.mus.br/sergio-ricardo/481467/
https://www.youtube.com/watch?v=Lbi08Ls7c00
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 Outro exemplo de clara menção à MPB nas causas estudantis foi o manifesto 

“Faca amolada” de estudantes de Geologia da USP, em 1977, se referindo à canção “Fé 

cega, faca amolada”.187 Mesmo desconhecendo a causa imediata do manifesto, mas 

sabendo que também se tratou do nome de uma tendência política dentro da USP, 

podemos inferir um imaginário de ação, tal como analisamos anteriormente.188 

 A seguir, com o intuito de aprofundar mais as questões até aqui trabalhadas, 

apresentamos uma análise de “O que será (À flor da Terra)”. 

 

 

3.2.2 “O que será? (à flor da Terra)” 

 

 

“O que será? (à flor da Terra)” (FAIXA 16) é uma das canções da trilogia “O que 

será?”189, composta por Chico Buarque, em 1976, para o filme “Dona Flor e seus dois 

maridos” (Bruno Barreto, Brasil/1976). A música, cantada por Chico Buarque em dueto 

com Milton Nascimento, abre o disco “Meus caros amigos” (PHILIPS, 1976), de Chico 

Buarque, e foi um grande sucesso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Capa de “Meus caros amigos”, de 1976. 

Fonte: Disponível em: <http://oalmanaquemusical.blogspot.com.br/2013/05/discografia-

comentada-chico-buarque.html>. Acesso em 8 abr. 2016. 

 

                                                           
187 DEOPS, 4/11/1977, “Divisão de informação. Campo estudantil”. 
188 Relato de Julio Turra, aluno do curso de Ciências Sociais da USP na época. Cf. CANCIAN, 2008, p. 66. 

189 A trilogia era composta por “O que será? (Abertura)”, “O que será? (à flor da Terra)” e “O que será? (à 

flor da pele)”. 

http://oalmanaquemusical.blogspot.com.br/2013/05/discografia-comentada-chico-buarque.html
http://oalmanaquemusical.blogspot.com.br/2013/05/discografia-comentada-chico-buarque.html
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Chico Buarque, ao entrar em contato com uma análise de “O que será?” do 

Departamento de Ordem Política e Social (DOPS), disse, em depoimento a Zuza Homem 

de Mello, publicado no Jornal do Brasil, em 15 de setembro de 1992: “acho que eu 

mesmo não sei o que existe por trás dessa letra e, se soubesse, não teria cabimento 

explicar...".190 Como a partir do momento que se torna pública a obra não pertence mais 

ao artista, aqui vamos refletir sobre como essa canção dialogou com as demandas do 

Movimento Estudantil do período. 

“O que será?” expressava o que poderia ser caracterizado como uma grande 

dúvida, que gerava confusão e curiosidade. Sensibilizava os estudantes pela aproximação 

do sentimento de compreender o que estava acontecendo no país, ao mesmo tempo em 

que apontava para uma evasão, consciente de que era desajuizada, sem juízo ou limite, 

devido às perseguições sofridas pelo Movimento Estudantil. Além disso, como já citado, 

a música pode ter inspirado a tendência uspiana Refazendo, exatamente devido a essa 

alusão a algo indefinido. Quando se candidatou e venceu as eleições para o DCE Livre 

da USP, em 1976, Refazendo pretendia ser independente politicamente e não tinha uma 

estrutura organizacional delimitada quanto ao seu quadro de militantes. O mesmo ocorreu 

em 1977, candidatando-se e vencendo novamente essas eleições.191 

Em ritmo de samba cadenciado, que vai se tornando mais dramático, Chico 

Buarque canta em dueto com Milton Nascimento a partir do quarto verso da primeira 

estrofe. No decorrer da música, os cantores ora intercalam os versos ou trechos ou cantam 

em conjunto. Isso dá a sensação de que eram os próprios cantores que faziam as perguntas 

em sentido de charada (“o que é, o que é?”) transportada para o futuro (“o que será, o que 

será?”), transmitindo a ideia de que as respostas não compunham o presente, mas sim o 

futuro. 

Já na primeira estrofe perguntam o que seria a tal coisa que as pessoas andam 

fazendo, assim como questionam, na estrofe seguinte, o que faz com que determinados 

personagens tenham algumas atitudes. Subentende-se, assim, que as duas primeiras 

estrofes, de forma poética, dialogam entre si, apresentando os personagens e adjetivando 

como a tal coisa era sentida por eles, da seguinte forma: [1] aquilo que vivia na ideia dos 

amantes que estão suspirando pelas alcovas, numa apologia ao desejo carnal e ao sexo; 

[2] aquilo que cantavam aos sussurros os poetas mais delirantes, em uma alusão à 

dificuldade de expressão artística, em especial ao cantores; [3] aquilo que combinavam 

                                                           
190 Cf. MELLO, 1997.  
191 Cf. CANCIAN, 2008, p. 64-65. 
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no escuro das tocas os profetas embriagados, remetendo aos ativistas ou militantes 

políticos que, muitas vezes tomados pelo torpor, procuravam prever o futuro do país em 

lugares escusos;  [4] aquilo que os mutilados, em romaria, tinham na cabeça ou nas bocas, 

pois, mesmo despidos de partes de seus corpos, ainda lhes restava a consciência e a 

expressão para se manifestarem ou, se não possível, ao menos para rezarem em sacrifício 

por uma causa; [5] aquilo que fantasiavam os infelizes ao acenderem velas nos becos, em 

uma apologia ao místico, à crença em algo superior que os livraria da infelicidade 

opressora; [6] aquilo que estava no cotidiano das meretrizes que falavam alto pelos 

botecos, mencionando o volume do falar em bares com músicas altas, um dos espaços de 

trabalho das prostitutas; e [7] aquilo que estava no plano dos bandidos ou dos desvalidos 

que no mercado gritavam, fosse para roubar algo em assalto, demonstrando a miséria de 

muitos brasileiros que recorrem a essa prática para se alimentarem, ou dos desvalidos, 

que gritavam ao pedir dinheiro ou comida a qualquer transeunte.192 

Esquematicamente, seguem as duas primeiras estrofes da canção, com as supostas 

equivalências entre os versos: 

 

 

 

ESTROFE 1 

O que será que será?  

Que andam suspirando pelas alcovas [1] 

Que andam sussurrando em versos e trovas [2] 

Que andam combinando no breu das tocas [3] 

Que anda nas cabeças, anda nas bocas [4] 

Que andam acendendo velas nos becos [5] 

Que estão falando alto pelos botecos [6]  

Que gritam nos mercados, que com certeza [7] 

Está na natureza, será que será  

O que não tem certeza, nem nunca terá[ah!] 

O que não tem conserto, nem nunca terá[ah!] 

O que não tem tamanho193 

 

 

ESTROFE 2 

O que será que será? 

Que vive nas ideias desses amantes [1]  

Que cantam os poetas mais delirantes [2] 

Que juram os profetas embriagados [3] 

                                                           
192 Análise semelhante foi realizada pela autora Adélia Bezerra de Meneses. Cf. MENESES, 2002. 
193 Disponível em: <http://www.chicobuarque.com.br/letras/flordate_76.htm>. Acesso em 18 out. 2015. 

http://www.chicobuarque.com.br/letras/flordate_76.htm
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Que está na romaria dos mutilados [4] 

Que está na fantasia dos infelizes [5] 

Que está no dia a dia das meretrizes [6] 

No plano dos bandidos, dos desvalidos [7] 

Em todos os sentidos, será que será 

O que não tem decência, nem nunca terá[ah!] 

O que não tem censura, nem nunca terá[ah!] 

O que não faz sentido 

 

 
 

 

Inicialmente, existe uma atmosfera escura, obscura, escusa e proibida naquilo que 

andavam fazendo as pessoas. Falava-se alto somente nos barulhentos bares ou nos 

mercados, espaço públicos, abertos e iluminados, onde se dizia que aquilo era natural e, 

por isso, não era proibido. Por vir da natureza, tal como a Terra do título da canção, 

compreende-se que era algo que tinha uma energia incontrolável, caracterizado como um 

desejo incerto e imenso. 

Por ser executada em ritmo de samba, a canção transmitia uma euforia no 

questionamento do que seria aquilo que causava tantos sentimentos, desejos e ações. 

Porém, a partir da segunda estrofe, nota-se a acentuação dos instrumentos de corda, que 

aumentava sua carga dramática. O drama se deve à explicitação dos personagens que, 

diferente de pessoas tidas como “normais”, eram artistas enlouquecidos ou pessoas 

degeneradas, moral ou fisicamente, que ao invés de serem negligenciadas pela sociedade 

também desejavam e sambavam cadência e alegremente ao ritmo da canção.  

Pelas características apresentadas pode-se pensar que o que se desejava era 

alguma coisa despida da moral da sociedade brasileira daquele momento, que se colocava 

contra qualquer forma de coerção do Regime Militar e que não tinha sentido ou 

significado, tal qual a liberdade descrita por Cecília Meireles em Romanceiro da 

Inconfidência, poema publicado em 1953: “([...] liberdade - essa palavra, que o sonho 

humano alimenta: que não há ninguém que explique, e ninguém que não entenda!)”194. 

Na terceira estrofe ouvimos a maximização dramática da melodia, com as cordas 

mais proeminentes que anteriormente. Chico e Milton cantavam de forma mais intensa e 

enfática, ambos acentuando a enunciação da finalização “a[r]” dos verbos e palavras 

finais das frases, subentendidas como uma expressão exclamatória de satisfação “ah!”. 

                                                           
194 Romanceiro da Inconfidência é uma coletânea de poemas da escritora brasileira Cecília Meireles, 

publicada em 1953. Conta a História de Minas dos inícios da colonização no século XVII até a 

Inconfidência Mineira, revolta ocorrida em fins do século XVIII na então Capitania de Minas Gerais. Do 

poema “Romance XXIV ou da bandeira da Inconfidência”, disponível em: 

<http://www.releituras.com/cmeireles_romanceiro.asp>. Acesso em 21 out. 2015. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cec%C3%ADlia_Meireles
https://pt.wikipedia.org/wiki/1953
https://pt.wikipedia.org/wiki/Inconfid%C3%AAncia_Mineira
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XVIII
https://pt.wikipedia.org/wiki/Minas_Gerais
http://www.releituras.com/cmeireles_romanceiro.asp
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Expressão de satisfação essa que o “refrão” da canção, caracterizado pelas frases “o que 

não tem [...] nem nunca terá/ o que não tem [...] nem nunca terá”, já possui, pois enfatiza 

a contestação e aquilo que não se deseja, em hipótese alguma. 

 

 

O que será que será 

Que todos os avisos não vão evitar[ah!]  

Porque todos os risos vão desafiar[ah!] 

Porque todos os sinos irão repicar[ah!] 

Porque todos os hinos irão consagrar[ah!] 

E todos os meninos vão desembestar[ah!] 

E todos os destinos irão se encontrar[ah!] 

E mesmo o Padre Eterno que nunca foi lá[ah!] 

Olhando aquele inferno, vai abençoar[ah!] 

O que não tem governo, nem nunca terá[ah!] 

O que não tem vergonha, nem nunca terá[ah!] 

O que não tem juízo 195 

 

 

 

 A última estrofe era cantada duas vezes, sendo as execuções intercaladas por um 

vocalize de Milton Nascimento, como a felicidade cantarolada por aqueles que desejavam 

a liberdade conquistada. A sensação de ênfase na felicidade do vocalize do cantor, dá-se 

pela acentuação da bateria e do aumento da intensidade do ritmo samba, demonstrando 

maior euforia da melodia. Cantando juntos toda a estrofe pela segunda vez, vozes e 

arranjos se acentuam ainda mais, parecendo que a canção terminaria apoteoticamente. 

Porém, diferente disso, a música termina na frase “o que não tem juízo”, minimizando o 

volume, a intensidade de canto e levando a melodia à conclusão, como que em uma 

demonstração de alívio.  

 A compreensão do alívio final deve-se ao estourar de uma liberdade que a última 

estrofe indicava. Mesmo que caótica, essa liberdade iria ser realizada, sem nada nem 

ninguém a impedindo. Nesse sentido, a felicidade aliviada e generalizada de todos os 

“inadequados” à sociedade seria aceitável, não teria o julgo de ninguém e teria até o 

reconhecimento da Igreja e dos cristãos.  

Tal conclusão não é de se estranhar, pois em meados da década de 1970, o 

Movimento Estudantil se aliava a outros segmentos sociais, como os setores mais 

progressistas da Igreja Católica, para lutar em favor da democracia e da liberdade, 

                                                           
195 Grifos nossos. 
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traduzida nos termos das “liberdades democráticas”. Esse final de conquista da liberdade 

caótica é representativo, também, das canções de Chico Buarque nos “Anos de chumbo”, 

caracterizadas por agonias entorpecentes ou fantasiosas de seus desejos libertários. 
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3. CAPÍTULO 3 – “SEJA O AVESSO, SEJA A METADE”: MPB, shows e canções 

do Movimento Estudantil 

 

 

 

3.1 Shows de MPB e Movimento Estudantil 

 

 Os estudantes universitários eram o público alvo de MPB, desde a década de 1960, 

tendo para isso grande importância os festivais da canção da TV Record e da Rede Globo. 

Diversas músicas de sucesso junto aos estudantes permite reafirmar nossa hipótese de que 

a relação da MPB com o Movimento Estudantil contribuiu para a construção de um 

sentimento de pertencimento dos estudantes a uma cultura política de oposição à Ditadura 

Militar e para a mobilização social em torno de suas causas. 

 De acordo com a jornalista Ana Maria Bahiana, muitos artistas de renome na 

década de 1970 eram provenientes dos festivais universitários. Para exemplificar, 

podemos citar Ivan Lins, Gonzaguinha e Aldir Blanc, que iniciaram suas carreiras no 

MAU, e Chico Buarque, Gilberto Gil, Sérgio Ricardo, Milton Nascimento, Caetano 

Veloso, entre tantos outros, nos festivais dos anos de 1960. Isso significa supor que muitos 

cantores de MPB que possuíam fortes ligações com o Movimento Estudantil pertenciam 

à classe média e frequentaram o meio muito intelectualizado das Universidades na 

época.196  

 Pelos depoimentos de personagens da época, como o do então estudante de 

Geografia da USP, Geraldo Siqueira (Geraldinho), membro do DCE Livre da 

Universidade, em 1976, sabe-se que cantores como Gilberto Gil, Gonzaguinha e Milton 

Nascimento estiveram nos campi universitários na década de 1970, fazendo shows 

promovidos por entidades estudantis, que, quando não gratuitos, pagavam baixíssimos 

cachês aos artistas.197 Além desses, Sérgio Ricardo, Chico Buarque e outros, também 

identificados como artistas contrários ao Regime Militar, marcaram presença nas 

atividades estudantis, já que: 

 

 

                                                           
196 Cf. NOVAES, 2005, p. 41-43. 
197 Cf. SIQUEIRA, 2006, p. 151.; MARCONDES, 2006, p. 144.  
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[...] sistematicamente atendiam a convites de lideranças estudantis para 

se apresentarem de graça ou a preços simbólicos, em shows que 

permitiam, muitas vezes, arrecadar dinheiro para fazer [...] as entidades 

[estudantis] funcionarem minimamente.198  

 

 

 

 Na época, de acordo com Geraldinho, “a gente precisava juntar gente, então fazia 

um show com um cantor que cantava música engajada e juntava as pessoas”. Segundo 

Ricardo Marcondes, também estudante da USP, no período, “o fato é que músicos como 

Gilberto Gil, Gonzaguinha, Milton Nascimento, João Bosco e muitos outros se 

apresentavam de graça na USP pra cantar com uma infraestrutura absolutamente 

precária”.199  

 Fazendo shows gratuitos ou mediante o pagamento de baixos cachês, o fato é que 

esses artistas estiveram nas Universidades, a serviço do Movimento Estudantil. 

 Também foi possível constatar, verificando cartazes promocionais dos anos de 

1970 a meados de 1980, que Geraldo Azevedo, Xangai, Belchior, Ivan Lins, Jorge 

Mautner, Marlui Miranda, Elba Ramalho, Aldir Blanc, Sá & Guarabyra, entre outros, 

também participaram de atividades estudantis, fossem estas organizadas ou promovidas 

pela UNE, após sua refundação em 1979, pelos DCEs universitários, pelas UEEs ou pelas 

UMESs (União Municipal dos Estudantes Secundaristas).200  

 Alguns espetáculos foram realizados nos meios estudantis, nos próprios campi 

universitários, e outros em espaços diversos, como estádios, ginásios ou em centros de 

eventos municipais.  

 Para melhor explicitar essas questões, segue, abaixo, um gráfico da relação entre 

os artistas e o número de shows nos quais comparecerem e que estiveram ligados ao 

Movimento Estudantil, entre os anos de 1973 a 1985, de acordo com o levantamento das 

fontes encontradas. 

 

 

 

                                                           
198 Cf. MÜLLER, 2010, p. 88. 
199 Cf. AZEVEDO, 2006, p. 151. 
200 Ver em “Fontes”: Cartaz “Show legalidade UNE”, Rio Vermelho, 6 de dezembro; Cartaz “Show UNE. 

Nosso canto, nossa voz!”, Piracicaba, 13 de outubro.; Cartaz “Show da UNE”, PUCentral, 29 de julho.; 

Cartaz “Virou Brasil”, Anhembi, São Paulo, 6 e 7 de outubro.; Cartaz “Semana do trote”, USP, 1981. 
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* Este gráfico consiste em uma amostragem, que tem por base os eventos musicais encontrados em nossas fontes, 

fossem shows musicais propriamente ditos ou demais atividades do Movimento Estudantil, nas quais a música 

popular esteve presente. Compõem o GRUPO A os artistas que participaram de somente 1 evento. Seus nomes 

constam na lista abaixo. 

 

 

GRUPO A 

Francis Hime/ MPB-4/ Miúcha/ Caetano Veloso/ Marília Medalha/ Quarteto em Cy/ Alceu Valença/ 

Gilberto Gil/ Nara Leão/ Simone/ Moraes Moreira/ Língua de Trapo/ Walter Franco/ Belchior/ Carlos 

Lira/ Alaíde Costa/ Gonzagão/ Itamar Correa/ Anastacia/ João Bosco/ Carlos Pita/ Marlui Miranda/ 

Vital farias/ Elba Ramalho/ Dércio Marques/ Grupo Maria Déia/ Saulo Laranjeira/ Beto Guedes/ 14 

Bis/ Milton Nascimento 

 

Gráfico 1 – Relação artista/número de shows. Movimento Estudantil (1973-1985). 

 

 

 

 A partir da análise do gráfico, percebe-se que tiveram presença garantida nos 

shows estudantis muitos nomes ligados à contracultura, como os “malditos”,201 

especialmente Jorge Mautner e Jards Macalé, e à nova MPB dos anos de 1970, como 

Belchior, Gonzaguinha, Sá & Guarabira, Ivan Lins e Moraes Moreira. Destacaram-se 

também artistas mais antigos e já renomados na década de 1970, consagrados sobretudo 

                                                           
201 Grupo composto por Jorge Mautner, Walter Franco, Jards Macalé, Luís Melodia, entre outros, que, 

segundo Marcos Napolitano, “desafiavam as fórmulas do mercado fonográfico, buscando linguagens e 

performances mais ousadas e provocativas”. O termo “malditos” foi a alcunha que receberam por serem 

respeitados pela crítica e pelos músicos, mas não enquadrados ao mercado fonográfico e, por isso, pouco 

vendedores de discos. Cf. NAPOLITANO, 2014a, p. 183. 
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em festivais de canção e na TV nos anos de 1960, como Chico Buarque, Francis Hime, 

MPB-4, Caetano Veloso, Marília Medalha, Quarteto em Cy, Gilberto Gil, Nara Leão, 

Carlos Lira, Alaíde Costa, e Milton Nascimento.  

 Porém, é possível notar a maior presença dos novos nomes da MPB e dos 

“malditos” que dos então já “clássicos” nomes da música popular brasileira, e isso se 

deve, provavelmente, ao sucesso que eles faziam junto a esse segmento “jovem, 

universitário e intelectualizado” do período. Isso indica uma ampliação das referências 

da MPB nos anos de 1970, e uma maior abertura dos estudantes em relação àqueles dos 

anos de 1960, pois muitos desses “malditos”, por exemplo, mesclavam MPB com rock. 

 Por serem mais independentes, é possível que os “malditos” fizessem mais shows 

gratuitos ou que cobrassem cachês menores e, por isso, eram mais acessíveis às atividades 

estudantis que os “clássicos” e renomados nomes da MPB do momento. Essa análise 

confirma a constatação de Angélica Müller que, mais ao final da década de 1970 e início 

dos anos de 1980, os “malditos” eram amplamente aceitos nas atividades universitárias, 

muito diferente do período anterior, no qual “a música valorizada pela militância [...] era 

somente a engajada ou de protesto”.202 

De início, nota-se no gráfico as presenças proeminentes de Gonzaguinha e da 

dupla Sá & Guarabira nos shows estudantis. Tais artistas se destacaram no início da 

década de 1970, tanto nos festivais como na TV, marcando a nova safra da MPB.203 

Gonzaguinha era filho do sanfoneiro Luiz Gonzaga e formado em Ciências 

Políticas e Econômicas no Rio de Janeiro. Junto a Ivan Lins, Aldir Blanc, César Costa 

Filho e Paulo Emílio fundou o MAU, em 1969. Segundo o artista, o MAU era um grupo 

“com pretensões de romper as barreiras do mercado de trabalho, com a consciência de 

que os festivais não projetavam ninguém”. Adquiriu notoriedade com o disco 

“Comportamento geral” (ODEON, 1973), recolhido pela censura.204  

No decorrer de sua carreira, Gonzaguinha foi duramente perseguido e censurado 

pelo Regime Militar, quer por sua obra, quer por seus depoimentos libertários e 

democratizantes.205 Mostrando seu posicionamento de que os artistas tinham o poder de 

                                                           
202 Cf. MÜLLER, 2010, p. 74. 
203 Cf. NAPOLITANO, 2002b. 
204 VEJA, 26/09/1979, “Gonzaguinha. Explode coração”, capa.; “Com a perna no mundo”, p. 132-

134;136;138;140. 
205 Sobre Gonzaguinha, ver: disponível em: <http://www.dicionariompb.com.br/gonzaguinha/dados-

artisticos>. Acesso em 10 ago. 2015. 

http://www.dicionariompb.com.br/gonzaguinha/dados-artisticos
http://www.dicionariompb.com.br/gonzaguinha/dados-artisticos
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informar e podiam formar, além de encantar e alegrar, disse o cantor, em depoimento à 

jornalista Regina Echeverria a uma reportagem da revista Veja, em 1979: 

 

 

A música não faz a revolução [...] nosso poder é o de encantar, informar, 

alegrar. E, em determinados momentos, formar. Podemos fazer política 

sem ser políticos. Mas não somos donos do país, somos regidos por um 

sistema, de acordo com ele ou não.206 

 

 

 

 

 E Gonzaguinha, definitivamente, não era de acordo ao “sistema” político que regia 

o Brasil naquela época. 

Sá & Guarabira, um carioca e outro baiano, respectivamente, foram os 

remanescentes do trio Sá, Zé Rodrix e Guarabira, criado em 1971. Em 1977, foram 

contratados pela gravadora Odeon e obtiveram muito sucesso com o LP “Pirão de peixe 

com pimenta”, no qual constava a famosa canção “Espanhola” (Flávio 

Venturini/Guarabira).207 Tiveram a canção “Dona”, de própria autoria, classificada entre 

as 24 músicas finalistas do festival “MPB Shell”, de 1982, promovido pela Rede Globo 

como tentativa de resgatar o clima dos famosos festivais da canção. “Dona” foi um grande 

sucesso na voz do grupo Roupa Nova, em 1986 por ser a canção-tema da Viúva Porcina, 

personagem de Regina Duarte na novela global “Roque Santeiro”, por dez anos censurada 

(1975-1985). 

Podemos antecipar que, diferente de artistas participantes de atividades ligadas 

aos demais eventos de protesto analisados nesta Tese, o Movimento Estudantil foi 

marcado por uma presença maior de artistas considerados “malditos” e pela preferência 

a artistas de sucesso do momento. Isso evidencia o papel fundamental da indústria 

fonográfica, que atraía consumidores mais jovens para seus produtos ao mesmo tempo 

que consolidava o lucrativo nicho de mercado da MPB do período, com a presença 

minoritária, mas presente, de nomes já consagrados da nossa música popular.  

Adiantamos também que a presença de nomes consagrados da MPB foram mais 

constantes nas atividades ligadas, sobretudo, ao Movimento Sindical, tal como será 

possível perceber no próximo capítulo. A isso se deve, muito provavelmente, à 

                                                           
206 VEJA, 26/09/1979, “Com a perna no mundo”, p. 135. 
207 Sobre Sá & Guarabyra, ver: disponível em: <http://www.dicionariompb.com.br/sa--guarabyra/dados-

artisticos>. Acesso em 10 ago. 2015. 

http://www.dicionariompb.com.br/sa--guarabyra/dados-artisticos
http://www.dicionariompb.com.br/sa--guarabyra/dados-artisticos
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organização que tiveram, ligados a entidades mais consolidadas, como o CEBRADE e os 

sindicatos, ao maior número de apresentações, entre elas, grandes espetáculos musicais, 

a exemplo dos shows do Dia do Trabalho, e à grande presença de um vasto elenco de 

novos e consagrados artistas da MPB, se comparadas às atividades estudantis que, até o 

ano de 1979, antes do retorno das atividades da UNE, ainda eram muito restritas ao 

ambiente universitário.   

Aqui, encontra-se, então, um mapeamento analítico, do formato apresentação 

musical, dentro e fora dos meios universitários, dentre os quais o hoje já emblemático 

show de Gilberto Gil, na Escola Politécnica da USP, em maio de 1973, foi um dos 

pioneiros. 

 

 

3.1.1 Shows nos meios estudantis 

 

 No ano de 1973, o então jovem cantor e compositor Gilberto Gil era recém-

chegado ao Brasil do exílio em Londres. Tornou-se conhecido pelo grande público na 

década de 1960 por Elis Regina e por sua presença de destaque nos festivais da canção e, 

mais tarde, por sua participação no famoso Movimento Tropicalista, ao lado de Caetano 

Veloso, Gal Costa, Rogério Duprat, entre outros. 

  A USP vivenciava o segundo mês do assassinato do aluno Alexandre Vannucchi 

Leme e a indignação ainda pairava no ar. Chamar um artista que foi exilado pelo Regime 

Militar para cantar e conversar com os estudantes, por si só, era mais um ato de protesto 

dentre as variadas manifestações realizadas na Universidade, devido ao ocorrido com 

Vannucchi Leme. 

 Segundo as palavras de Gil, o convite para o show na USP dera-se assim: 

 

 

[...] eu vim aqui porque, sei lá, os meninos me pediram, me disseram “não, os 

meninos lá da USP querem que você vá lá, tal, é importante, é interessante pra 

eles, que sabe como é?...que [risos] gente como você e tal dê um pulinho lá, 

chegue lá, bate um papo, cante algumas coisas e tal”...aí eu vim, então eu não 

tinha muito assim...é...muito [risos] quer dizer, eu não tinha muita ideia...quer 

dizer, não era muito preciso na minha cabeça o que que eu poderia fazer, tipo, 

não era um negócio marcado, quer dizer, estereotipado, na minha cabeça, o tipo 

de relação que podia haver entre o fato de eu estar aqui cantando e como pensar 

nisso e como planejar isso, tal [...]208 (FAIXA 17) 

                                                           
208 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=dIwKGsjRqGQ>. Acesso em 24 de julho de 2015. 

https://www.youtube.com/watch?v=dIwKGsjRqGQ
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 No dia 26 de maio, atendendo ao convite de universitários da USP, Gil fez um 

show gratuito na Escola Politécnica daquela Universidade. O show acontecera depois do 

fatídico evento PHONO 73, no qual, ao cantar “Cálice” (Chico Buarque/Gilberto Gil), 

junto a Chico Buarque, os microfones foram desligados por agentes de segurança do 

Estado, em um ato de censura à canção e aos artistas, sobretudo, a Chico Buarque, artista 

muito visado pelos órgãos de repressão.209 “Cálice” foi censurada, mas era conhecida dos 

estudantes por uma transcrição clandestina da letra em periódico que circulava pela 

Universidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Gilberto Gil em show na POLI/USP, em 1973. 

Fonte: Disponível em: <http://heverson-castro.blogspot.com.br/2014/01/show-de-gilberto-gil-

ao-vivo-na-usp-em.html>. Acesso em 27 out. 2015. 

 

 

 

                                                           
209 Uma análise detalhada dessa canção será feita a seguir, no item “canções emblemáticas”. O “PHONO 

73” foi um evento produzido pela gravadora PHILIPS com intuitos promocionais e tinha pretensões de se 

tornar um festival inigualável. Tal evento levou ao palco do Anhembi, em São Paulo, diversos artistas de 

MPB, como Gilberto Gil, Chico Buarque, Elis Regina, entre outros. Na ocasião dos shows, marcados 

também por insultos feitos à cantora Elis Regina, devido a sua participação nas “Olimpíadas do Exército” 

no ano anterior, os microfones de Gilberto Gil e de Chico Buarque de Holanda foram desligados, 

impossibilitando o público “jovem, universitário e de esquerda” de ouvir “Cálice”. Cf. MIDANI, 2008, p. 

155-156. A íntegra do show está disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=dIwKGsjRqGQ>. 

Acesso em 25 jun. 2014. 

http://heverson-castro.blogspot.com.br/2014/01/show-de-gilberto-gil-ao-vivo-na-usp-em.html
http://heverson-castro.blogspot.com.br/2014/01/show-de-gilberto-gil-ao-vivo-na-usp-em.html
https://www.youtube.com/watch?v=dIwKGsjRqGQ
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/-EL2LDnA6WTg/UsTwdxj3HmI/AAAAAAAAC3c/nG4ToH-Kd54/s640/REPRODUT.jpg&imgrefurl=http://heverson-castro.blogspot.com/2014/01/show-de-gilberto-gil-ao-vivo-na-usp-em.html&h=421&w=640&tbnid=gakgRdPmQnMxeM:&docid=Hjz9uUQBVB_ymM&ei=wQcwVqffDYPh-QHO_p3wBg&tbm=isch&ved=0CCsQMygPMA9qFQoTCOfD0JLm48gCFYNwPgodTn8Hbg
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 Entre as vinte e duas músicas cantadas ao som de seu violão, Gilberto Gil 

conversou com os estudantes, ora os provocando, mas sempre dando espaço para que se 

expressassem.210 Cantou músicas antigas e recentes, escolhendo um repertório que 

possuía, entre as quase três horas de apresentação, músicas que, segundo ele, “tem, mais 

ou menos, o mesmo sentido [risos]”, querendo se referir às músicas com alguma 

conotação mais crítica, a exemplo de “O sonho acabou”, que dizia que o sono havia sido 

“pesado pra quem não sonhou”.211 

 Talvez, Gil suspeitasse que cantaria “Cálice”, mas não podia ter certeza, pois nada 

do que ali na POLI foi feito naquele dia se acreditava que teria acontecido ou que fosse 

possível, devido às perseguições dos militares. Não teve escapatória, pois, ao fazer um 

certo “charme”, talvez parte de uma performance para valorizar a execução da canção 

“proibida”, tentando explicar que não poderia cantar a música por desconhecimento da 

parte da letra que coube a Chico Buarque fazer, os estudantes entregaram-no a letra 

completa em mãos. Enfim, cantou na USP e para e com os estudantes, em 1973! Um ato 

público e de contestação antiautoritária por si só. Mas não bastou. 

 Após cantar “Cálice” (FAIXA 18), iniciou-se um momento de discussão entre o 

artista e os estudantes, fazendo daquele show um fórum público de debate. As discussões 

giraram em torno do ato de cantar como protesto, da censura e do papel da arte e do artista 

em meio ao contexto ditatorial, tal como no seguinte trecho da fala do artista: 

 

 

 

[...] e que o artista se vê na sua criação diante desses problemas todos, quer dizer, 

para levar a sua criação ao público, ele tem que submetê-la a um sistema de 

triagem, a, ou seja, a poder instituir uma coisa, uma...que no Brasil se chama 

censura, que, não é? [plateia murmura e pede silêncio!] e que, ao final, vai 

determinar o que é que no final vai fazer a seleção de que é que é a música que é 

a arte que convém ao povo, etc, etc...esse é um critério pessoal, um critério deles, 

quer dizer, não abrange, de forma nenhuma, a totalidade das coisas, quer dizer, 

haja visto no Brasil e as manifestações que a gente tem frequentemente contrárias 

a esse tipo de atitudes castrativas diante da música...  

 

 

 

                                                           
210 Sobre a primeira canção interpretada por Gil nesse show, “Oriente”, ver trabalho de Sheyla Diniz: Cf. 

DINIZ, 2015. 
211 Letra completa disponível em: <http://letras.mus.br/gilberto-gil/556788/>. Acesso em 13 set. 2015. 

http://letras.mus.br/gilberto-gil/556788/
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  Precavidamente, Gilberto Gil dedilhava o violão para abafar um pouco a fala dos 

estudantes, pois sabia-se que a atividade, sem dúvidas, estava sendo vigiada. Não se 

omitiu a ouvir indiscriminadamente os estudantes, inclusive chamando a atenção da 

plateia que pedia - talvez por temor - que os colegas não falassem tão abertamente. 

Dirigindo-se ao público, disse Gil: “Afasta dele este cale-se, por enquanto. Deixa ele 

falar!”. 

 Também não se furtou a apresentar, com certa delicadeza, seus posicionamentos 

sobre o papel do artista, procurando responder às questões dos estudantes e se mostrando 

muito crítico às formas de censura e repressão vigentes. Contestou não só à Ditadura 

como a todo e qualquer formato padronizado de se fazer arte: 

 

 

 

Agora, isso o que que é? É um problema da nossa sociedade, quer dizer, é uma 

das...é uma das insinuações do sistema, da forma que ele está hoje no mundo e a 

gente tem que enfrentar...[...] quer dizer, eu procuro me comportar sem, sem, 

sem...sem, sem me trair, cê tá entendendo? Quer dizer, eu procuro fazer o que eu 

acho que posso fazer, o que devo fazer e tudo mais [...] eu não acho que deva 

haver um padrão, cê tá entendendo? Um método, uma cartilha, uma regra para o 

comportamento do compositor, porque aí seria a mesma coisa, teria que fazer 

também a censura, né?  

 

 

  

No decorrer da década de 1970, surgiram novos espaços de protesto, uma vez que 

os militares ocuparam e despolitizaram a esfera pública. Destacaram-se as Universidades, 

com suas festas e eventos, as ruas e os bairros das periferias, assim como alguns institutos 

ou colégios, de nível secundário, a exemplo do Equipe, em São Paulo.212  

Identificamos dois shows de Gonzaguinha realizados em colégios, em uma 

demonstração de como a MPB se relacionava com o Movimento Estudantil de forma 

geral e não somente com o meio universitário. Em 1975, esteve no Colégio Equipe e em 

1976, no Indac-Cated (Instituto de Arte e Ciência), ambos na cidade de São Paulo. No 

Equipe, nos dias 20 e 21 de setembro de 1975, Gonzaguinha fez o show “Plano de voo”, 

                                                           
212 O Colégio Equipe era um polo de resistência cultural. No pátio da escola tocava-se de Cartola a Raul 

Seixas, em atividades organizadas pelo hoje apresentador de programa da Rede Globo, Serginho Groisman, 

entre 1971 a 1981. Consta que Gilberto Gil esteve no Equipe, após a volta do exílio. Cf. SEVILLANO, 

2010, p. 13-15, 25. 
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de seu disco homônimo (ODEON, 1975), o mesmo que apresentou na USP, no ano 

seguinte, no dia 19 de setembro, no auditório do prédio da História e Geografia. 

Em reportagem do Jornal da Tarde, tratando sobre os shows a serem realizados 

na capital paulista, em setembro de 1975, Gonzaguinha deu um depoimento apoiando a 

causa estudantil secundarista. Esclareceu que iria fazer os shows se dispondo a conversar 

com os estudantes, assim que surgisse alguma oportunidade: “Vou tentar conversar com 

o pessoal, tudo muito à vontade, sem nada premeditado, deixando que as coisas 

aconteçam”.213 

 Em 1976, Gonzaguinha esteve no Colégio Indac, apresentando o show de seu 

novo disco “Começaria tudo outra vez” (ODEON, 1976), no qual cantou as seguintes 

músicas de sua própria autoria: “Sempre em teu coração”; “Página 13”; “Romântico do 

Caribe”; “Sim, quero ver”; “Palavras”; “Moleque”; “Comportamento geral; “Insônia”; 

“Piada infeliz”; “É preciso”; “Meu coração é um pandeiro”; “Eu nem ligo”; “From U.S 

of Piauí”; “Começaria tudo outra vez”; “Uma família qualquer”; “Pois é, seu Zé”; 

“Rabiscos n’areia”; “Assum preto”; “Amanhã ou depois”; “Desesperadamente”; 

“Galope”; “Tá certo, doutor”; “Gás neon”; “Quebra pau”; “Assim seja amém”; “Plano de 

voo”; “Catatonia integral”; “Niel ‘cabeça de bola’”; “Geraldinos e arquibaldos”; “Erva 

rasteira”;  “Senhor/senhora”; “Asa branca” (Humberto Teixeira/ Luiz Gonzaga); e “Chão, 

pó, poeira”. É interessante observar o texto escrito pelo próprio Gonzaguinha, em um 

suposto livreto do espetáculo, demonstrando seu engajamento e sua crença na ação, 

mesmo que calma mas constante, contra a Ditadura: 

 

 

 

Amigo/a  

Eu só posso te dar aquilo que eu sou  

Meus erros; 

Acertos, 

Às vezes fraquezas 

Mas sempre a fraqueza 

Da lama 

Do lodo 

Do limo 

Do lindo 

Tudo 

Vejo 

Ouço vivo por inteiro 

                                                           
213 JT, 19/09/1975, “Show e disco, na volta de Luís Gonzaga Jr”, p. 19. 
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Falo 

Chorando/sorrindo 

Suor e serragem 

Planto 

Preparo 

Espero 

Espero 

Viro 

Arreviro 

É, 

Ao que virá 

Levanto o pulso 

E te ofereço. 

No corte, 

O vinho escorrendo 

Irmãos...ou não? 

Assim entendo 

Assim eu sou. 

Revolver sobre revolver 

Recomeçar sobre recomeçar 

............................................. 

E a calma 

“O apressado come cru” 

Vamos?...214 

 

 

 

 

 

 Ainda em 1976, no dia 7 de abril, o cantor Alceu Valença esteve na USP, 

apresentando-se no Barraco das Ciências Sociais, em um show, muito provavelmente, 

organizado pelo DCE ou pelo próprio grêmio estudantil das Ciências Sociais. Nada 

sabemos sobre este show, a não ser que foi vigiado pelo DEOPS, desde quando foi visto 

o cartaz, feito à mão, de divulgação do espetáculo musical na Faculdade de Arquitetura 

da Universidade de São Paulo (FAU/USP), anexado em documento pelo órgão de 

vigilância estatal no dia 6 de abril.215 O fato de ter sido vigiado pelo DEOPS dá-nos um 

indício de como a presença de artistas de MPB era vista com suspeição nas Universidades, 

comprovando nossa hipótese de que a MPB estabelecia relações diretas com as lutas 

antiditatoriais, nesse caso, também vinculadas às estudantis. 

 Os artistas de MPB eram perseguidos pelos órgãos de vigilância e repressão. O 

caso de Chico Buarque é emblemático, pois, considerado subversivo, tornava-se suspeito 

quem estabelecesse qualquer tipo de ligação com o artista. Participar de eventos 

patrocinados pelo Movimento Estudantil era o critério número 1 de suspeição em torno 

                                                           
214 Texto de Gonzaguinha. “Material. Show de Gonzaguinha”, 1976. 
215 DEOPS, 06/04/1976, “Observação no campus da USP”. 
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de artistas, tendo em vista a grande rede de informantes em torno das Universidades.216 

Segundo Marcos Napolitano: “Após o ciclo dos festivais da canção, esgotado no final da 

década de [19]60, a vigilância sobre a MPB, principalmente entre 1971 e 1974, estava 

ligada à vigilância sobre o movimento estudantil”.217 

Porém, não só os artistas eram motivos de suspeição para o DEOPS. Não são raras 

as notificações de eventos em que havia execuções de músicas conhecidas de MPB, 

principalmente se fossem “Caminhando” e “Disparada”, de Geraldo Vandré, músicas que 

relembravam o clima de protesto da década de 1960. Esse, por exemplo, foi o caso da 

“Semana cultural. Música Popular Brasileira”, da Faculdade de Filosofia Nossa Senhora 

de Medianeira, em São Paulo. O evento, que ocorreu em 1977, do qual somente 

conseguimos o panfleto de canções anexado à documentação do DEOPS, contou com a 

execução (cantada em conjunto? por artistas? por músicos independentes? por grupos 

universitários?) das seguintes canções, todas relativas à necessidade de luta e 

denunciando as dificuldades da vida do trabalhador, sobretudo rural: “Caminhando”, 

“Funeral do lavrador”, “Caminheiro”, “O rancho da goiabada”, “Peixe vivo” e 

“Disparada”.218 

 No mesmo ano, em 6 de agosto de 1977, também identificamos que o cantor 

Moraes Moreira (recém-saído do grupo Novos Baianos) esteve na Fundação Armando 

Álvares Penteado (FAAP), em São Paulo, fazendo show de seu novo disco “Cara e 

coração” (Som Livre, 1977).219 

 A partir do levantamento desses shows de MPB em meios estudantis, constatamos 

que Gonzaguinha e Moraes Moreira apresentaram shows de seus discos novos, como, 

possivelmente, uma estratégia promocional, além de política, dos artistas. Isso não é de 

se espantar, pois a MPB sempre aliou mercado e engajamento político, o que, de forma 

alguma, minimizava os papéis de “agentes políticos” ou de “portadores e/ou divulgadores 

dos anseios da juventude” dos cantores de nossa música popular. Afinal, apesar do 

mercado fonográfico, todos vivenciavam a mesma estrutura de sentimento.220 

 Como parte da programação cultural da “Semana do trote” da USP, de 1981, 

organizada por seu próprio DCE, houve, entre outras atividades, um show denominado 

“Panfletos da Nova era”, de Jorge Mautner. Além disso, também foi exibido o filme “O 

                                                           
216 Cf. NAPOLITANO, 2004c. 
217 Id., 2011a, p. 2. 
218 DEOPS, 1977, “Semana cultural. Faculdade de Filosofia Nossa Senhora Medianeira”. 
219 JT, 06/08/1977, “Na FAAP, o show de Moreira”, p. 14. 
220 Cf. RIDENTI, 2010. 
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demiurgo”, de 1970, realizado por Mautner, com as participações de Mautner, Caetano, 

Gil e Jards Macalé. O filme foi uma coprodução do Reino Unido e do Brasil, quando do 

exílio de Mautner, Caetano e Gil em Londres.221  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Cartaz da Semana do trote da USP, 1981. 

Fonte: Cartaz “Semana do trote, USP”, 1981”. 

(Acervo AEL/UNICAMP) 

 

 

 

Isso mostra como a MPB e seus artistas icônicos, assim como outros ligados a 

uma cena musical mais alternativa, como Macalé ou Mautner, entravam em atividades 

                                                           
221 Cartaz, “Semana do trote, USP, 1981”. 
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universitárias, hoje vistas como anual ou semestralmente rotineiras, como a semana do 

calouro. Evidencia uma juventude pós-década de 1970, que se coloca mais aberta à 

contracultura e que, logo mais, irá consumir as obras da chamada Vanguarda Paulista, 

formada pelos também chamados de “malditos” Arrigo Barnabé, Grupo Rumo, Itamar 

Assumpção, entre outros, assim como o rock nacional dos Titãs, Paralamas do Sucesso, 

Legião Urbana, Barão Vermelho, entre outros, na década de 1980. 

 A reconstrução do Movimento Estudantil “não se deu apenas através de ações de 

cunho político; a cultura teve importante papel nesse processo, especialmente, aquilo 

que ficou conhecido como contracultura, ou um conjunto de ações que buscavam 

descolar-se da realidade autoritária que se vivia no cotidiano”.222 Para os estudantes, a 

cultura deveria ser uma forma de resistência. Na década de 1970, a música de protesto 

em voga no Ocidente era dos punks, sobretudo pelo enorme sucesso da banda Sex Pistols, 

na Inglaterra, que se opunham a todo o sistema, não necessariamente capitalista, mas 

contra o consumismo, contra o modismo, contra a padronização, contra a midiatização da 

cultura, propondo uma revolução na atitude comportamental da juventude.223  

 Segundo Daniel Sevillano, em 1979, a mescla de MPB e rock dos “malditos” 

relembrava trinta anos atrás: “[...] o rock era utilizado novamente como veículo de 

expressão da juventude, e dessa vez num país [o Brasil] que já estava há mais de quinze 

anos sob uma ditadura militar”.224 Os jovens da transição dos anos de 1970 para os de 

1980 eram filhos da Ditadura e apresentavam certo descomprometimento com o 

Movimento Estudantil clássico, ligado aos partidos de esquerda, como o PT, a partir de 

1980. Havia nessa juventude um apelo comportamental, que via no rock o caminho para 

a libertação individual e de costumes após anos de repressão.225 

Provavelmente no mesmo ano, no dia 22 de março, Ivan Lins também fez um 

show para recepcionar os calouros da PUCC (atual PUCCAMP). O espetáculo chamou-

se “Daquilo que eu sei”, homônimo ao disco lançado em 1981 e, por isso, a sugestão do 

ano de sua realização.226 Foi organizado pelo DCE da própria Universidade e aconteceu 

na “Semana de Integração” dos estudantes, sendo um evento estudantil e também aberto 

a toda a comunidade.227 Na mesma oportunidade, no Jornal do DCE universitário, tal 

                                                           
222 Cf. SEVILLANO, 2010, p. 69  
223 Ibid., p. 70. 
224 Ibid., p. 187-188. 
225 Ibid., p. 19-20. 
226 Não encontramos o ano exato do periódico. 
227 JORNAL DO DCE, PUCC, Campinas, “Programa. Show especial”, p. 4. 
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como analisado no capítulo anterior, Ivan Lins deu uma entrevista tratando da importância 

da luta estudantil, em uma prova de que o show não foi meramente comercial, mas teve 

um intuito de sensibilizar e mobilizar os estudantes às causas das lutas antiautoritárias, 

como parte de um evento de integração universitária. 

Mesmo não sabendo o ano exato de sua realização, o Show da UNE, ocorrido no 

dia 29 de julho, no Pátio dos Leões da PUCCentral (atual PUCCAMP), é importante para 

percebermos como a contracultura entrava de forma ativa nas Universidades.228  

O show foi organizado pela Tamarana Produções Artísticas, uma produtora aberta 

em 1981, que existe até os dias atuais na cidade de Campinas, e foi apoiado pelo setor 

Cultural da UNE. Havia a previsão de comparecimento dos seguintes artistas, ligados a 

uma cena cultural mais alternativa de São Paulo, especificamente: Dorothy Marques, 

Dércio Marques, Tetê Espíndola, Paçoca, Lumumba, Guilhermo e Grupo Chasky e Barro 

Seco.229 Esse show deve datar entre os anos de 1981 - data de abertura da produtora 

Tamarana - a 1985 - ano que foi realizado o “Festivais dos Festivais”, da Rede Globo, no 

qual a cantora sul-mato-grossense Tetê Espíndola tornou-se conhecida do grande público 

vencendo o 1º lugar com a canção “Escrito nas estrelas” (Arnaldo Black/ Carlos Rennó). 

O espetáculo, portanto, foi realizado em momento pós legalização da UNE e pode ter 

ocorrido com o propósito de ampliar a divulgação cultural nos campi universitários e de 

sensibilizar a comunidade estudantil às causas políticas daquele contexto anterior ou final 

do Regime Militar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
228 Uma das dificuldades encontradas em trabalhos com cartazes de shows é, muitas vezes, a inexplicável 

ausência de datas das atividades, sobretudo, dos anos de realizações. Encontramos alguns shows de MPB 

com esse problema, porém, para esse item de apresentações musicais em meios estudantis, somente um foi 

identificado com esse problema. 
229 Cartaz, “Show da UNE/PUCC”, sem data. 
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Figura 22: Cartaz do Show da UNE, sem data. 

Fonte: Cartaz “Show da UNE/PUCC”, sem data [1981-1985]. 

(Acervo AEL/UNICAMP) 

 

 

 

 

 

3.1.2 Shows em espaços não universitários 

 

 

 

 Os encontros de área e a reunião anual da SBPC eram os principais fóruns de 

debates do país. Desde 1976, a comunidade intelectual-científica vinha fazendo moções 

a favor das “liberdades democráticas” no Brasil. Devido a isso, no ano de 1977, a SBPC 

conseguiu realizar, às duras custas, seu 29º Congresso, que havia sido temporária e 

oficialmente cancelado pelos militares e teve suas verbas cortadas. 230 

 No Congresso, realizado entre 6 a 13 de julho, a SBPC fez moção a favor da 

Anistia irrestrita, pela volta dos afastados por atos de exceção e a favor da liberdade de 

                                                           
230 Cf. MÜLLER, 2010, p. 54. 
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expressão e de reunião. Isso se deve ao fato de que desde 1969 o meio acadêmico estava 

sob forte opressão, marcada pela égide do Decreto-Lei 477, considerado o “AI-5 das 

Universidades”. Entre outras penalidades, o Decreto punia com expulsão professores, 

alunos e funcionários acusados de subversão.231 O Decreto somente foi revogado em 1979 

e, portanto, o clima de realização da SBPC de 1977 foi marcado por uma série de 

discussões em torno da repressão dentro das Universidades, solicitando o fim do Decreto-

Lei 477, que limitava a atuação dos alunos e dos professores, e da redemocratização do 

Brasil.232 

 Segundo o historiador Rodrigo Patto Sá Motta, desde 1964, a Ditadura agiu 

diretamente na comunidade universitária, prendendo, demitindo e aposentando 

professores suspeitos, assim como afastando docentes acusados de cumplicidade com a 

“subversão estudantil”. Os membros acadêmicos considerados mais perigosos foram 

torturados e/ou assassinados pelos militares.233 De acordo com Motta, isso se deveu a 

seguinte fato: “[...] Escolas e Universidades eram o lócus de treinamento de mão de obra 

qualificada e de líderes, mas também espaço fundamental para o debate de ideias e a 

formação de opinião”.234 

 Diante das dificuldades da realização da SBPC de 1977, estudantes da USP e da 

PUC-SP e artistas de MPB se mobilizaram: 

 

 

Estudantes da USP e da PUC saíram às ruas pedindo lugares nas casas 

de pessoas que nunca tinham visto [...] Escolas particulares e centros 

acadêmicos de faculdades pagas ofereceram 549 lugares [...] Cinquenta 

músicos e cantores (Chico, Gil, Milton Nascimento) se dispuseram a 

trabalhar uma noite de graça.235 

 

 

A Assembleia da entidade, realizada na segunda-feira, 11 de julho, foi acalorada, 

pois discutiu-se a elaboração de uma Constituinte no Brasil. Segundo a revista semanal 

                                                           
231 Os professores atingidos pela Lei ficavam impossibilitados de trabalhar em outra instituição educacional 

por cinco anos, ao passo que os estudantes ficavam proibidos de cursarem qualquer universidade por três 

anos. PALMAR, A. Lei 477. O AI-5 das Universidades. In: Documentos revelados, 1º/06/2012, disponível 

em: <http://www.documentosrevelados.com.br/repressao/forcas-armadas/lei-477-o-ai5-das-

universidades/>. Acesso em 10 out. 2015. Cf. MÜLLER, 2010, p. 29-30. 
232 Sobre o Decreto-Lei, ver: disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1965-

1988/del0477.htm>. Acesso em 10 out. 2015.  
233 Cf. MOTTA, 2014, p. 7-8. 
234 Ibid., p. 10. 
235 ISTO É, 13/07/1977, “SBPC. Enfim, a reunião”, p. 8-14, por Paulo S. Pinheiro e Nirlando Beirão. 

http://www.documentosrevelados.com.br/repressao/forcas-armadas/lei-477-o-ai5-das-universidades/
http://www.documentosrevelados.com.br/repressao/forcas-armadas/lei-477-o-ai5-das-universidades/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1965-1988/Del0477.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1965-1988/Del0477.htm
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Isto É, para que se esfriassem os ânimos, após a Assembleia todos foram ao show de 

música popular, “em homenagem à entidade”, realizado por Chico Buarque, Milton 

Nascimento e outros.236 Porém, pelas características apontadas desse espetáculo, 

pensamos que, diferente de somente “esfriar ânimos” e, assim, se constituir em um 

entretenimento aos participantes do Congresso, o show propiciou um momento de 

compartilhamento de ideias e de pertencimento, pelo viés da arte, às causas 

democratizantes das oposições, ajudando a sensibilizar a comunidade acadêmica para a 

continuidade da luta defendida pela SBPC naquele contexto. 

O espetáculo musical foi denominado Show de Música Popular Brasileira da 

SBPC – 77 e realizado no Ginásio de Esportes da Associação Portuguesa, da cidade de 

São Paulo. Contou com a direção de Fernando Peixoto237, diretor da peça censurada 

“Calabar” e membro do PCB, e organização e difusão vinculadas à esquerda, tal como o 

jornal Versus, da Convergência Socialista, do Teatro Ruth Escobar, além da própria 

comissão da SBPC, provavelmente da ala cultural do Congresso.238  

 No show, que teve renda revertida para a SBPC, compareceram Chico Buarque, 

Francis Hime, MPB-4, grupo Tarancón, a atriz Bibi Ferreira, Miúcha, Milton 

Nascimento, grupo Quarteto em Cy, Marília Medalha, o ator Renato Borghi, a atriz 

Marieta Severo, a atriz Telma Olivia e os atores Nelson Angelo e Francisco Noveli. 

Segundo o DEOPS, no show havia mais de 20 mil pessoas e, devido à superlotação do 

ginásio, houve tumulto na entrada.239 O público era provavelmente composto por 

professores, estudantes e funcionários da SBPC. Podemos afirmar que o espetáculo 

contou com grande elenco, tanto do teatro como da música popular brasileira, e marcou 

as discussões antiautoritárias da SBPC, além de explicitar o apoio artístico às causas 

debatidas em seu 29º Congresso. 

 É possível notar que no relato de 11 de julho de 1977, o policial informante do 

DEOPS deu destaque a algumas obras apresentadas no show da SBPC em detrimento de 

outras que, sequer foram mencionadas, somente sendo declarado o artista participante. 

                                                           
236 ISTO É, 20/07/1977, “SBPC. Da teoria ao cotidiano”, p. 28-31, por Alex Solnik e Paulo Sérgio Pinheiro. 
237 PATRIOTA; RAMOS, 2006.  
238 DEOPS, 11 e 12/7/1977, “Observação durante: show (SBPC – 77) – Música Popular Brasileira” O 

documento continha a seguinte informação anexa: Comissão executiva: jornal Versus, Maria Luiza 

Librandi, Ana Brambilla, Maria Quinteiro, Wilma Vicente; Divulgação: Sonia Carlos Magno, Dued Muniz, 

Antonio Maschio; Comissão geral de produção: SBPC: Sérgio Tufik, Francisco de Oliveira; Difusão: 

Henrique Suster, Teatro Ruth Escobar, Ruth Escobar. 
239 DEOPS, 11 e 12/7/1977, “Observação durante: Show (SBPC-77) – Música Popular Brasileira – Ginásio 

de Esportes da Associação Portuguesa”.  
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Isso deve-se ao fato de, possivelmente, algumas obras e artistas serem vistos com maior 

periculosidade que outros(as). 

De acordo com o documento, o show iniciou com a apresentação do ator Raul 

Cortez, na época, presidente do Sindicato dos Atores Teatrais do Estado de São Paulo, e 

foi seguido da encenação de um monólogo da atriz Bibi Ferreira, da peça de Chico 

Buarque de Holanda e de Paulo Pontes, “Gota d’água”, que fazia críticas contundentes ao 

Regime.  

Naquele momento, a peça “Gota d’água” estava em cartaz na cidade de São Paulo, 

no teatro Aquário, após a temporada inicial no Rio de Janeiro. Na ocasião, devido ao 

sucesso da peça na capital paulista, registrando quinhentas apresentações, surgiu o LP, 

produzido pela RCA Victor, com algumas canções e faixas de recitações de trechos da 

peça liberados pela censura pela atriz Bibi Ferreira.240 Assim, é possível que o tal 

“monólogo” registrado pelo DEOPS tenha sido a faixa 3 desse LP denominada 

“Monólogo do povo” (FAIXA 19), na qual a personagem Joana, representada por Bibi, 

despejava sua ira e sua maldição a seu esposo sambista, Jasão, por tê-la traído com a filha 

do “burguês” Creonte, que comandava a política no bairro de periferia onde habitavam.241 

Dizia ela a Jasão que tomava conhecimento da traição pela boca do povo e, assim, fazia 

uma descrição das dificuldades da vida do trabalhador brasileiro daquele momento, 

mostrando que aquele mesmo povo era o que dava sentido ao samba que ele próprio fazia: 

 

 

[...] é do infeliz do seu povo, ele sim, que aos trancos pendurados nas quinas dos 

barrancos, seu povo que urgente, coisa cega, coração aos pulos [...] é seu povo que vive 

de repente, por que não sabe o que vem pela frente [...] sai fazendo fé na loteria se 

apinhando, se esguelhando no estádio, bebendo no gargalo, pondo no rádio sua própria 

tragédia a todo volume [...] Mas Jasão [...] tem uma coisa que você vai perder que é a 

ligação que você tem com a sua gente, o cheiro dela, o cheiro da rua, você pode dar 

banquete Jasão, mas samba é que você não faz mais não [...]242 

 

                                                           
240 O disco chamou “Bibi Ferreira. Gota d’água de Chico Buarque e Paulo Pontes” (RCA, 1977) e teve 

coordenação artística e direção de estúdio de Aloysio de Oliveira. Cf. HERMETO, 2010, p. 26-27. 
241 Segundo Hermeto: “Calcado no sucesso contemporâneo do espetáculo Gota D’Água, ainda em cartaz, 

o LP poderia ter sucesso junto a um público específico, estreitando o diálogo da gravadora com 

consumidores importantes no setor, mas não daria um lucro grande à empresa27. Uma jogada comercial 

inteligente. Do ponto de vista cultural, eternizava um clássico recente da dramaturgia brasileira, bem como 

as canções a ele relacionadas, sob um formato pouco convencional para o mercado. Um registro artístico 

importante.” Ibid., p. 334- 339. 
242 Transcrição acompanhada e ajustada de site: disponível em: 

<http://wesleymontaigne.blogspot.com.br/2011/07/gota-dagua-textos-chico-buarque.html>. Acesso em 11 

out. 2015.; Narração completa e áudio disponíveis em: 

https://www.youtube.com/watch?v=0iXA2mLY1Vw.. Acesso em 27 out. 2015. 

http://wesleymontaigne.blogspot.com.br/2011/07/gota-dagua-textos-chico-buarque.html
https://www.youtube.com/watch?v=0iXA2mLY1Vw
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Segundo o DEOPS, no show apresentou-se também o grupo ligado às raízes 

folclóricas hispano-americanas, o Tarancón, para, em seguida, cantar Alaíde Costa. No 

relatório houve destaque para a apresentação musical da atriz Ruth Escobar que 

interpretou a canção-tema da portuguesa Revolução dos Cravos, “Grândola, Vila 

Morena” (FAIXA 20) (identificada como “Serra Morena” pelos militares), de Zeca 

Afonso, que, de acordo com os relatos do DEOPS, foi chamada pela atriz de “Granja”. É 

possível que a mudança de nome tenha se dado para não causar alarde a qualquer tipo de 

censura, tendo em vista a conotação revolucionária da letra da canção:  

 

 

Grândola, vila morena, 

Terra da fraternidade, 

O povo é quem mais ordena 

Dentro de ti, ó cidade 

[...] 

Em cada esquina um amigo, 

Em cada rosto igualdade, 

Grândola, vila morena, 

Terra da fraternidade 243 

 

 

 

A canção foi tema da revolução portuguesa, de 1974. Era incialmente um poema 

escrito pelo engajado artista português Zeca Afonso, em 1964, que, em 1971, foi 

transformado em canção para ser gravada na França no disco “Cantigas de Maio” (Orfeu, 

1971). A música foi uma senha radiofônica para o início das operações militares da 

Revolução dos Cravos, em 25 de abril de 1974, que libertaria Portugal do regime 

autoritário e fascista de Salazar.244 Nãocausa espanto, portanto, a mudança do nome da 

música por Ruth Escobar, assim como a notificação, em relatório do DEOPS, de que tal 

música tenha sido executada no show da SBPC, em 1977. 

                                                           
243 Letra completa e áudio disponíveis em: <http://www.vagalume.com.br/jose-afonso/grandola-vila-

morena.html>. Acesso em 27 out. 2015. 
244 O livro "Grândola Vila Morena. A Canção da Liberdade", de Jean Lemaître e Mercedes Guerreiro, 

publicado em 2014, mostra que, segundo os autores, “a canção ‘volta a ter uma incrível segunda 

juventude", acompanhando, em Portugal e em muitos mais países da Europa, ações contra a austeridade 

social, e "tornando-se um hino internacional de união e de esperança’.” MOURATO, P. Livro conta 

história de "Grândola Vila Morena", 16/05/2014, disponível em: 

<http://www.av.it.pt/aveirocidade/pt/monumentos/monu12.htm>. Acesso em 11 out. 2015.; Ver também: 

disponível em: <http://www.publico.pt/politica/noticia/grandola-a-caminhada-de-um-poema-1585167>. 

Acesso em 11 out. 2015.; Sobre Zeca Afonso, ver: disponível em: 

<http://www.av.it.pt/aveirocidade/pt/monumentos/monu12.htm>. Acesso em 11 out. 2015. 

http://www.vagalume.com.br/jose-afonso/grandola-vila-morena.html
http://www.vagalume.com.br/jose-afonso/grandola-vila-morena.html
http://www.av.it.pt/aveirocidade/pt/monumentos/monu12.htm
http://www.publico.pt/politica/noticia/grandola-a-caminhada-de-um-poema-1585167
http://www.av.it.pt/aveirocidade/pt/monumentos/monu12.htm
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O DEOPS ainda relatou que os atores Estela Gois e Renato Borghi apresentaram 

peças teatrais musicadas, que não foram descritas. Também consta no documento que o 

cantor-compositor Ivan Lins foi convidado a participar, mas não compareceu. Segundo o 

relatório, o presidente da SBPC, Oscar Sala, discursou no show, procurando retomar o 

clima de “conciliação” que propusera na Assembleia da SBPC, e o grupo musical 

Quarteto em Cy, cujo nome aparece sublinhado no documento, se apresentou cantando 

uma música que dizia que “os boias frias sonham com bife a cavalo, que comem 

marmelada com pão” (provavelmente, se remetendo à canção “O rancho da goiabada” 

(FAIXA 21), de João Bosco e Aldir Blanc. De acordo com o informante, em certo trecho 

da música, o grupo musical falava “Trabalhadores brasileiros”. 

 

 

Os bóias-frias quando tomam umas birita  

Espantando a tristeza  

Sonham com bife-a-cavalo, batata-frita  

E a sobremesa  

É goiabada-cascão com muito queijo  

Depois café, cigarro e um beijo  

De uma mulata chamada Leonor ou Dagmar 245 

 

 

A canção tratava dos sonhos dos trabalhadores, representados pelos boias frias, de 

terem vida e alimentação mais dignas. Porém, sonhavam se embriagando para esquecer a 

tamanha precariedade e a tristeza de suas vidas, sob um governo opressor. Tais 

dificuldades dos trabalhadores se remetiam as dos próprios professores, que também 

sonhavam com uma vida mais cheia de abundância e menos repressão em seus espaços 

de atuação. Além da referência ao sonho de mais liberdade e prazer e a menção sobre os 

trabalhadores brasileiros, é provável que o destaque à canção tenha ocorrido devido ao 

simpósio da SBPC da manhã desse dia 11 de julho, sobre o homem do campo e os boias 

frias no Brasil, que atraiu a atenção de muitas pessoas no evento, segundo materiais de 

imprensa arquivados no DEOPS.246 

                                                           
245 Letra completa e áudio na voz de Elis Regina disponíveis em: <http://www.vagalume.com.br/elis-

regina/o-rancho-da-goiabada.html>. Acesso em 27 out. 2015. 
246Disponível em: 

<http://www.arquivoestado.sp.gov.br/uploads/acervo/textual/deops/dossies_ordem_social/BR_SPAPESP

_DEOPSOS000998.pdf>. Acesso em 11 out. 2015. 

http://www.vagalume.com.br/elis-regina/o-rancho-da-goiabada.html
http://www.vagalume.com.br/elis-regina/o-rancho-da-goiabada.html
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/uploads/acervo/textual/deops/dossies_ordem_social/BR_SPAPESP_DEOPSOS000998.pdf
http://www.arquivoestado.sp.gov.br/uploads/acervo/textual/deops/dossies_ordem_social/BR_SPAPESP_DEOPSOS000998.pdf
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O show foi encerrado com Chico Buarque, que cantou “Gota d’água” (FAIXA 

22) e a bisou com Milton Nascimento.247 Esse foi um ato, por si só, digno de nota no 

DEOPS, já que Chico Buarque era, ao lado de Gonzaguinha, um dos artistas mais vigiados 

e censurados na década de 1970. A menção à música e ao bis de “Gota d’água” no 

documento pode ser compreendida pelo teor crítico da canção que, como canção-tema da 

peça homônima, afirmava que a qualquer momento poderia acontecer uma “vingativa” 

reviravolta no país pela democracia. 

 

 

Já lhe dei meu corpo, minha alegria  

Já estanquei meu sangue quando fervia  

Olha a voz que me resta  

Olha a veia que salta  

Olha a gota que falta pro desfecho da festa  

Por favor  

Deixe em paz meu coração  

Que ele é um pote até aqui de mágoa  

E qualquer desatenção, faça não  

Pode ser a gota d'água 248 

 

 

 

 

Pode-se pensar que, além das conotações políticas da canção, assim como da peça 

em cartaz em São Paulo, as duas apresentações de Chico Buarque são um demonstrativo 

do sucesso não só da música, mas da peça e também do disco da peça junto ao público 

intelectualizado da SBPC. Ou, também, que as duas apresentações de Chico Buarque, 

sendo uma com Milton Nascimento, na época já dois grandes nomes da MPB, tiveram o 

intuito de divulgar a música, a peça e o disco naquele espaço que o público-alvo de toda 

a obra “Gota d’água”.249 

Ainda em 1977, para demonstrar como atividades musicais com elenco de MPB 

eram perseguidas e observadas de perto pelos órgãos de vigilância do governo, houve a 

censura ao show do jornal alternativo e de oposição, o Versus. No espetáculo estariam 

Chico Buarque, Edu Lobo, Nara Leão, Clara Nunes, MPB-4, Marília Medalha, Noel 

Guarany, Quarteto em Cy, grupo Tarancón, entre outros artistas, inclusive do teatro. O 

                                                           
247 A peça foi escrita e publicada em 1975. Chico gravou a canção, inicialmente, em 1975, no disco “Chico 

Buarque & Maria Bethânia ao vivo no Canecão” (Universal, 1975). 
248 Letra completa e áudio disponíveis em: <http://www.vagalume.com.br/chico-buarque/gota-

dagua.html>. Acesso em 27 out. 2015. 
249 Cf. HERMETO, 2010. 

http://www.vagalume.com.br/chico-buarque/gota-dagua.html
http://www.vagalume.com.br/chico-buarque/gota-dagua.html
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show chegou a ser divulgado em jornais de grande circulação da cidade de São Paulo e 

seria realizado no dia 4 de julho, no Palácio de Convenções do Anhembi, da capital 

paulista. Contaria com direção do já conhecido Fernando Peixoto e apresentação do 

engajado ator e dramaturgo Gianfrancesco Guarnieri, mas, de última hora, fora suspenso 

pelos censores, causando confusão no horário próximo ao início do espetáculo, sobre a 

possível devolução dos dinheiros pagos nos ingressos, bem como posteriormente, diante 

das incertezas de sua ocorrência.250 

 Em 1980, Gonzagão e Gonzaguinha, pai e filho, fizeram um show no interior do 

Estado de São Paulo, na cidade universitária de Marília, como parte de uma turnê país 

afora para divulgar o disco que gravaram juntos. O show ocorreu em 21 de agosto, no 

Ginásio de Esportes do Clube dos Bancários da cidade. Provavelmente, a UNE apoiou o 

show, pois durante o espetáculo, segundo relatos do DEOPS, de 29 de agosto, do mesmo 

ano. No show, primeiramente, se apresentou Gonzaguinha, que: 

 

 

[...] antes de iniciar o show, convidou os estudantes de Marília 

universitários, para apoiarem a reunião do Congresso que será realizado 

dia 27 p.v. pela UNE (União Nacional dos Estudantes), embora não 

tenha dito em que cidade haverá este congresso. Depois falou sobre o 

“regime ditatorial em que vivemos”, - por falta de apoio da imprensa 

em dar publicidade a tais fatos, e a seguir disse que brevemente 

“pessoas inocentes poderão ter suas casas investigadas e invadidas – e 

cuidado”, para então apresentar duas músicas de protesto [...] quando 

Gonzaguinha enfatizou o congresso estudantil foi muito aplaudido.251 

 

 

 

 Essa, portanto, pode ter sido uma estratégia da UNE de divulgação e de 

mobilização estudantil em torno do seu 32º Congresso, que ocorreria na cidade de 

Piracicaba, dois meses à frente, tal qual fica explícito no cartaz de divulgação do evento, 

logo a seguir. Assim como pode demarcar o já conhecido apoio de Gonzaguinha às lutas 

estudantis. 

Importante destacar a presença de Gonzagão em um show como esse, que teve 

uma certo tom político, devido à fala de Gonzaguinha, um artista que recorrentemente 

                                                           
250 DEOPS, 04/07/1977, “’Show Versus’. Observação junto ao Palácio do Anhembi”.; DEOPS, 05/07;1977, 

“Show de música popular brasileira adiado”.; O JT anunciou o show, assim como seu adiamento entre os 

dias 4 a 7 de julho do mesmo ano. Ver fontes. 
251 DEOPS, 29/08/1980, “Informação. Show artístico com Gonzaguinha e Gonzagão”. 
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aparecia em atividades estudantis. A figura de Gonzagão poderia soar como deslocada 

aos estudantes, tendo em vista o conservadorismo do cantor-compositor, que chegou a 

participar de eventos militares na década de 1960. No entanto, além de proporcionar ao 

público-fã o prazer das primeiras aparições conjuntas de pai e filho, demonstrava o apoio 

de Gonzagão às causas democráticas, cedendo sua imagem pública mesmo que nada 

falando, na chave de um “frentismo musical” que surgiu ao final dos anos de 1970. 

 Assim, o 32º Congresso da UNE, divulgado por Gonzaguinha, aconteceu entre 13 

a 16 de outubro de 1980. Para o evento foi organizado o show “UNE – Nosso canto. 

Nossa voz!”, que ocorreu em 13 de outubro, no Estádio Barão de Serra Negra, na cidade 

de Piracicaba, interior de São Paulo.252 Organizado pela UNE, contou com o apoio dos 

DCEs, Centros Acadêmicos (CAs) e da Coordenadoria de Turismo da cidade de 

Piracicaba, e teve a presença de já renomados artistas da MPB, tais como João Bosco, 

Elba Ramalho, Sá & Guarabira e Ivan Lins, do “maldito” Jorge Mautner, do repentista 

Jorge Mello, entre outros, marcando, mais uma vez, o encontro da “nova MPB” com as 

causas dos estudantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
252 Cf. ELIAS, 2014. Cartaz, “Show Une. Piracicaba”. 
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Figura 23: Cartaz de show da UNE, 1980. 

Fonte: Cartaz “UNE, Nosso canto, Nossa Voz”, 13 de outubro de 1980. 

(Acervo AEL/UNICAMP) 

 

 

 

 O cartaz, com todos os letreiros em vermelho, dava a tônica ligada à esquerda do 

evento, assim como o título do show “UNE, nosso canto, nossa voz”. A “UNE”, além da 

sigla representativa de União Nacional de Estudantes, passou a ser compreendida como 

o verbo “unir”, na terceira pessoal do singular do presente do indicativo: “ele/ela une”. 

Assim, pode-se entender que ela, a UNE, pretendia nesse espetáculo unir o canto e a voz 

dos estudantes e dos artistas em prol de uma causa comum, a redemocratização do Brasil. 

 Tal união foi muito difundida na primeira metade da década de 1980 e marcou um 

novo “frentismo musical”, cujo ápice pode ser visto nas campanhas pelas “Diretas Já”, 

Brasil afora, tema que será explorado no capítulo 7.253 

                                                           
253 O mesmo ocorreu no show “Juventude canta o Brasil”, do 34º Congresso da UNE, também realizado 

em Piracicaba, entre os dias 30 de setembro e 1º, 2 e 3 de outubro de 1982, no qual comparecerem Chico 

Buarque, Nara Leão, Simone, Moraes Moreira, entre outros. O show foi realizado para marcar os quarenta 

e cinco anos de luta pela Independência do Brasil, pela soberania nacional e pelo ensino. Segundo o jornal 

alternativo, de oposição e do Movimento Revolucionário 8 de Outubro (MR-8), o Hora do povo, esse 

Congresso estudantil foi a favor da democratização e da maior autonomia universitária e em prol da derrota 
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 Enfim, embalados por músicas que cantavam o desejo por democracia e liberdade, 

denunciando a repressão, entregando-se às paixões por um novo Brasil e apoiados pelo 

meio artístico de MPB, os estudantes travavam suas lutas. As campanhas da Anistia, pelas 

“Diretas Já”, eleitorais de oposição e o Movimento Sindical receberam o apoio estudantil 

e também artístico, que disseminava ideias antiautoritárias e ajudava a construir sentidos 

a todas as lutas. 

 

 

 

3.2. “Cálice” 

 

Tal como no capítulo anterior, aqui fazemos a análise de mais uma canção 

emblemática do Movimento Estudantil, “Cálice” (FAIXA 23).  

A canção foi composta por Chico Buarque e por Gilberto Gil, no ano de 1973, e 

seria, se não fosse censurada, apresentada pelos próprios artistas no espetáculo “PHONO 

73”, no Palácio de Convenções do Anhembi, em São Paulo. Proibida por anos, a canção 

somente foi liberada em 1978, quando Chico Buarque a gravou, junto a Milton 

Nascimento, no disco “Chico Buarque” (PHILIPS, 1978), ao lado de outras canções 

liberadas, como “Apesar de você”, de 1972.254 Porém, como já analisado, mesmo proibida 

foi cantada por Gilberto Gil no show realizado na POLI/USP, poucos meses após o 

“PHONO 73” e a morte do aluno Alexandre Vannucchi Leme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
do PDS nas eleições pluripartidárias de novembro. HORA DO POVO, 3 a 10 de setembro de 1982, 

“Juventude canta o Brasil”, p. 6. 
254 Cf. ZAPPA, 2011. 
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Figura 24: Capa do LP “Chico Buarque”, de 1978. 

Fonte: Disponível em: <http://oalmanaquemusical.blogspot.com.br/2013/05/discografia-

comentada-chico-buarque.html>. Acesso em 8 abr. 2016. 

 

 

 

Analisando-a mais minuciosamente percebemos o diálogo que a música 

estabelece com as palavras bíblicas atribuídas a Jesus Cristo, no Monte das Oliveiras, 

após a Santa Ceia e dias antes de ser crucificado. Tais palavras foram relatadas pelo 

profeta Lucas, no capítulo 22, versículo 42 da Bíblia: “Pai, se queres, afasta de mim este 

cálice; entretanto, não seja feita a minha vontade, mas o que tu desejas!”.255 Assim, a 

canção se encontrava com a cristandade, como se o eu-lírico estivesse, tal como Cristo, 

suplicando o afastamento da tentação do cálice de vinho tinto, enquanto, ao mesmo 

tempo, tratava do “cale-se”, uma inflexão do verbo calar/silenciar, numa apologia aos 

difíceis momentos políticos marcados pela ausência de liberdades e de cidadania no Brasil 

do período. 

 Na história bíblica, Cristo suplicava a Deus, e na canção podemos compreender 

que o eu-lírico dirigia seus pedidos a alguma entidade superior, chamada também de Pai, 

que, aqui, poderia ser compreendido como a própria Ditadura. A esse Pai, pedia-se para 

que a tentação de falar, de se manifestar, de querer um mundo diferente, fosse afastada, 

provavelmente, até mesmo para a proteção contra o sofrimento de quem a pedia, devido 

às violências praticadas pelo governo militar naqueles Anos de chumbo. Ser perseguido, 

reprimido, preso, torturado ou até mesmo assassinado eram medos recorrentes de todos 

que se opunham ao Regime. Porém, concomitante a esse pedido, demonstrando sua 

                                                           
255 Ver: Bíblia em português, Lucas 22:42, disponível em: <http://bibliaportugues.com/kja/luke/22.htm>. 

Acesso em 18 set. 2015. 

http://oalmanaquemusical.blogspot.com.br/2013/05/discografia-comentada-chico-buarque.html
http://oalmanaquemusical.blogspot.com.br/2013/05/discografia-comentada-chico-buarque.html
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ambiguidade, as vozes pediam ao Pai que a repressão fosse afastada, expressa na súplica 

“afasta de mim este ‘cale-se’”. 

O fato de Gil ter cantado uma música que dialogava com o imaginário cristão na 

USP, além dos motivos relativos à opressão do período, também pode ser compreendido 

como mais uma homenagem a Vannucchi Leme, cuja morte foi causa de revolta estudantil 

naquele tumultuado ano de 1973. Alexandre, membro da ALN, desaparecido e 

assassinado pelos militares naquele ano, era filho de família católica, sobrinho, por parte 

de mãe, de um padre e de três religiosas.256 Ademais, o Movimento Estudantil estabelecia 

relações de mútuo apoio com os setores mais progressista da Igreja Católica na luta 

antiautoritária, especialmente a partir de 1972, quando a Igreja, por pressão de outros 

segmentos sociais, como a OAB e o próprio Movimento Estudantil, se posicionou contra 

o Regime Militar.257  

Iniciada com coro de vozes, lembrando cantos gregorianos, “Cálice” apresenta um 

tom religioso. As primeiras frases da canção são o refrão, no qual Chico e Milton, 

acompanhados do coro, repetem, revezada, lírica e suavemente, seis vezes a frase “Pai, 

afasta de mim esse cálice”. Da forma como foram cantadas, as frases podem ser 

entendidas como uma oração, uma súplica para que o Pai/Ditadura afastasse do eu-lírico 

- confundidos com os próprios compositores, Chico e Gil, artistas ex-exilados, duramente 

perseguidos e censurados - a vontade de transformar o mundo. 

 

 

Pai, afasta de mim esse cálice (3x) 

De vinho tinto de sangue 

Pai, afasta de mim esse cálice (3x) 

De vinho tinto de sangue 258 

 

 

Na primeira estrofe da música, o eu-lírico, acompanhado de um suave violão, 

expressava sua indagação na forma de perguntas de como ser feliz bebendo vinho tinto, 

não de uvas, mas de sangue derramado em mortes ou em torturas. Demonstrava o cansaço, 

a repressão e a dificuldade em não poder se expressar, aludindo ao universo do trabalho, 

da labuta, como se o Regime perseguisse, principalmente, os trabalhadores, com os quais 

                                                           
256 Disponível em: <http://verdadeaberta.org/mortos-desaparecidos/alexandre-vannucchi-leme. Acesso em 

18 set. 2015. 
257 Cf. SEVILLANO, 2010, p. 28-29.; CANCIAN, 2008, p. 41-42. 

258 Letra completa disponível em: <http://letras.mus.br/chico-buarque/45121/>. Acesso em 9 set. 2015. 

http://verdadeaberta.org/mortos-desaparecidos/alexandre-vannucchi-leme
http://letras.mus.br/chico-buarque/45121/
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o eu-lírico também se identificava. Era necessário, portanto, que todo aquele sofrimento 

fosse afastado para o bem de todos, já que, mesmo sob a repressão das ideias e da 

expressão, restava a paixão e a vontade incontrolável de contornar a situação presente. A 

estrofe terminava com o eu-lírico questionando de que adiantava ser o próprio 

personagem de Jesus Cristo, que era filho da Santa Virgem Maria, se a realidade era tão 

desoladora e, por isso, melhor seria ser “filho da puta”. Devido à censura, a “malcriada” 

palavra “puta” foi substituída por “outra”.259  

 

Como beber dessa bebida amarga 

Tragar a dor, engolir a labuta 

Mesmo calada a boca, resta o peito 

Silêncio na cidade não se escuta 

De que me vale ser filho da santa 

Melhor seria ser filho da (puta) outra 

Outra realidade menos morta 

Tanta mentira, tanta força bruta 

 

 

 A música começava a ganhar mais intensidade e dramaticidade com a entrada de 

outros instrumentos musicais, como os eletroacústicos, e uma forma mais agressiva de 

cantar o refrão que se repetia, “Pai, afasta de mim esse cálice”, iniciado pelo apelo de 

“Pai”, cantado por Chico Buarque e repetido por um coro subsequente. Com esse modo 

mais enfático de cantar, a súplica se transformava e o eu-lírico não lamentava mais a 

dificuldade e passava a pedir somente o afastamento do calar (!).  

A estrofe seguinte esclarece essa ideia, na qual o eu-lírico confessava que o 

“silêncio todo me atordoa”, “é difícil acordar calado” e manifestava o desejo de “lançar 

um grito desumano” para “ser escutado”. O fato de atordoar-se mas permanecer atento, 

pode ser entendido como uma prática comum de muitos torturados, que, mesmo sob 

espancamento, resistiam à pressão e não delatavam seus companheiros de luta. O 

afastamento do calar inspirava a esperança na força do povo, representada pela situação 

de ver, mesmo que isolado, de arquibancada, a liberdade reconquistada como algo 

monstruosamente grandioso. 

 

                                                           
259 Cf: NAPOLITANO, 2004c; ARAÚJO, 2002. 
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Como é difícil acordar calado 

Se na calada da noite eu me dano 

Quero lançar um grito desumano 

Que é uma maneira de ser escutado 

Esse silêncio todo me atordoa 

Atordoado eu permaneço atento 

Na arquibancada pra a qualquer momento 

Ver emergir o monstro da lagoa 

 

 

 Após a súplica do refrão, a música se tornava mais dramática ainda, com o som 

proeminente de uma bateria. Essa tensão era marcada pela ausência de movimento ou 

pela dificuldade de mover-se expressas na letra, metaforicamente, como a porca gorda 

que não consegue andar, pela faca sem fio que não pode cortar e pela complicação 

encontrada no simples ato de abrir uma porta. Mais uma vez, mesmo calada a boca restava 

não só a paixão do início da canção, mas também a consciência das grandes dificuldades 

inerentes a qualquer ação contrária ao sistema. Somente se embriagando muito e em 

estado entorpecente é que se poderia suportar a impossibilidade de expressão, fazendo 

com que o eu-lírico chegasse a questionar suas próprias boas intenções de mudar a 

realidade.  

 

De muito gorda a porca já não anda 

De muito usada a faca já não corta 

Como é difícil, pai, abrir a porta 

Essa palavra presa na garganta 

Esse pileque homérico no mundo 

De que adianta ter boa vontade 

Mesmo calado o peito, resta a cuca 

Dos bêbados do centro da cidade 

 

 

 O refrão, mais uma vez, indicava o afastamento do silenciar e da brutalidade do 

Regime. Porém, dessa vez, Chico e Milton cantavam todo ele juntos e com força, 

marcando um momento de comunhão na revolta contra a falta de liberdade de expressão. 

Esse momento de partilhamento de ideias pode ser compreendido musicalmente pelas 

vozes dos cantores somente acompanhadas de violão, como um retorno de um certo 

intimismo na canção. 
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 Esse clima intimista foi novamente interrompido pela volta da bateria e dos 

instrumentos eletroacústicos na última estrofe, marcando nova dramatização da letra e da 

melodia. Nela, o eu-lírico demonstrava a agudização de seu sofrimento de querer ser livre 

o suficiente para ser dono de sua própria vida e de eliminar todo e qualquer julgamento 

que a Ditadura o fizesse. Ao final de todas as frases da estrofe, o coro “cale-se”, cantado 

de forma enfática, denunciava que até mesmo esses quereres/desejos tão pessoais e que 

demonstravam o mal-estar do eu-lírico, eram cerceados. 

 As duas últimas frases da estrofe aludiam à atitude de absoluta anti-mobilização 

do eu-lírico que, diante de um cenário tão desolador, não conseguia agir e, por isso, 

angustiava-se embriagado, isolado e entorpecido com a fumaça do óleo diesel. 

 

 

Talvez o mundo não seja pequeno 

Nem seja a vida um fato consumado 

Quero inventar o meu próprio pecado 

Quero morrer do meu próprio veneno 

Quero perder de vez tua cabeça 

Minha cabeça perder teu juízo 

Quero cheirar fumaça de óleo diesel 

Me embriagar até que alguém me esqueça  

 

 

Assim, a canção carregava o imaginário de uma súplica, identificado no refrão 

“Pai, afasta de mim esse cale-se!”, contra as proibições políticas e sociais, e trazia as 

características do isolamento, do entorpecimento, do mal-estar e da anti-mobilização 

como expressões das canções dos “Anos de chumbo”, que se contrapunham a um discurso 

ufanista e patriótico difundido pelos militares em momento de “milagre econômico”. Em 

outro sentido, entre tantas denúncias, a canção explicitava a pulsão do eu-lírico pela 

expressão, mesmo que em estado de torpor, contrapondo-se, portanto, à ação objetiva e à 

consciência do real, tão cultuadas pela esquerda desse período. 
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4. CAPÍTULO 4 – “FAÇA DO POVO A CANÇÃO”: A MPB e o Movimento 

Sindical  

 

 

 

4.1 As lutas do Movimento Sindical  

 

O Movimento Operário, ao final da década de 1970 e início dos anos de 1980, era 

apoiado pela Associação Brasileira de Imprensa (ABI), pela Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB) e por setores progressistas da Igreja Católica. Junto a outros movimentos 

sociais, como o Estudantil, e as campanhas oposicionistas, como as ligadas à Anistia, 

também compartilhava os desejos pela redemocratização do Brasil. 260 

Os anos de 1978 a 1980 foram de greves e de luta dos trabalhadores, momento em 

que se colocou em xeque os limites da Abertura proposta pelos militares, tal como explica 

o sociólogo Sílvio Costa: 

 

 

Ao aprofundar o desenvolvimento capitalista do país, os militares 

criaram as condições objetivas – grandes fábricas concentrando 

milhares de operários, concentração de trabalhadores assalariados nas 

grandes cidades, esvaziamento dos campos, degradação das condições 

de vida das massas populares, relações de trabalho coercitivas e muitas 

vezes desumanas – que tornaram inevitável o reaparecimento do 

protesto operário.261 

 

 

Em 1978, houve o primeiro movimento organizado de greve operária, no ABC 

paulista, em meio a um contexto de crise econômica e de arrocho salarial, que desprovia 

os operários de seu poder de compra e de manutenção da mínima qualidade de vida. Foi 

uma primeira resposta unitária e coletiva aos anos de arrocho salarial e à repressão, 

propondo uma campanha pela reposição salarial. Essa greve marcou a retomada do 

Movimento Operário na cena política brasileira, além de influenciar outras categorias 

profissionais, de setores assalariados médios, de outros Estados, como Rio de Janeiro e 

Minas Gerais.262   

                                                           
260 Cf. ALVES, 2005. 
261 Cf. COSTA, 1995, p. 14-15. 
262 Ibid.; Cf. ZANETTI, 1993, p. 17.  
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Entre 1978 e 1979, foram desenvolvidas formas de resistência nos movimentos 

sociais e houve mobilizações grevistas de impacto por todo o país. O que movia as 

atitudes contestatórias do Movimento Sindical desse período, especialmente, dos 

metalúrgicos do ABC paulista, era considerado um novo tipo de sindicalismo, 

denominado “Novo Sindicalismo”, que possuía caráter democrático e descentralizado, 

colocando-se contra o Regime Militar e contra a centralização sindical.263 Segundo o 

educador Lorenzo Zanetti, esse “Novo Sindicalismo” tratava-se: 

 

 

 
[...] de um movimento de classe, centrado na autonomia e liberdade 

sindical, democrático, de massa, organizado nas bases e por isso 

mesmo, anticorporativo, e não burocrático. Por estas características, é 

um movimento que rompe, radicalmente, com a estrutura sindical, 

atrelada ao Estado, imposta pela ditadura de Vargas aos trabalhadores 

brasileiros [...] 264 

 

 

 

 Um dos personagens centrais desse novo sindicalismo foi o metalúrgico Luís 

Inácio da Silva, o Lula, que, como presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São 

Bernardo do Campo, liderou as maiores e mais famosas greves do período da Abertura 

política.265  

Só em 1979, foram registradas “27 paralisações de metalúrgicos, 20 greves de 

professores e outras tantas de bancários, médicos, construção civil e outras categorias 

[...]”.266 A grande greve dos metalúrgicos do ABC paulista desse ano, por exemplo, 

tonou-se famosa pela retomada da estratégia dos piquetes e pelas importantes conquistas 

dos trabalhadores.267  

 

 

[...] os militantes e ativistas começaram a promover piquetes nas 

fábricas menos mobilizadas. Esses piquetes passaram a funcionar nos 

pontos estratégicos dos bairros das cidades do ABC e de São Paulo onde 

coincidiam os itinerários de ônibus que transportam os trabalhadores 

                                                           
263 Cf. NAPOLITANO, 1998. 
264 Cf. ZANETTI, 1993. 
265 Ver: SINGER, P. A recente ressurreição da economia solidária no Brasil, disponível em:  

<http://www.ces.uc.pt/emancipa/research/pt/ft/difusao.html>. Acesso em 22 fev. 2016. 
266 Ver: Disponível em: <http://www.abcdeluta.org.br/materia.asp?id_CON=208>. Acesso em 23 fev. 

2016. 
267 Cf. SOUZA, 2005. 

http://www.ces.uc.pt/emancipa/research/pt/ft/difusao.html
http://www.abcdeluta.org.br/materia.asp?id_CON=208
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das grandes empresas. Esses piquetes nos bairros aconteciam 

independentemente do comando do movimento, pois eram organizados 

de forma espontânea ou pelo movimento popular.268 

 

 

 

Nesse contexto e sob a coordenação da Federação dos Metalúrgicos, os operários 

reivindicavam em greve: 

 

 

[...] reajuste salarial igual ao fator acrescido de 34,1%; piso salarial 

igual a três salários mínimos; garantia do emprego; estabilidade para os 

delegados sindicais (na verdade, era a primeira vez que o Sindicato 

propunha a figura do delegado sindical); redução da jornada para 40 

horas; reajuste salarial após três meses, de acordo com os índices do 

Dieese [Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 

Socioeconômicos], e estabilidade para os acidentados.269 

 

 

 

A paralisação de 1979 durou dois meses, apesar da intensa ação repressiva, com 

direito a prisões de lideranças, intervenção federal nos sindicatos do ABC, que destituiu 

o poder das diretorias sindicais, mobilização da tropa de choque e presença de soldados 

com cães e da cavalaria da PM para a contenção dos operários. Mesmo cassada, a diretoria 

do sindicato de São Bernardo de Campo, representada na figura de Lula, foi responsável 

pelas negociações entre grevistas e patrões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
268 Ver: Disponível em: <http://www.abcdeluta.org.br/materia.asp?id_CON=208>. Acesso em 23 fev. 

2016. 
269 Ver: Disponível em: <http://www.abcdeluta.org.br/materia.asp?id_CON=349>. Acesso em 22 fev. 

2016. 

http://www.abcdeluta.org.br/materia.asp?id_CON=208
http://www.abcdeluta.org.br/materia.asp?id_CON=349
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Figura 25: Lula discursando sem microfone para 80 mil metalúrgicos em greve, no Estádio da 

Vila Euclides, em São Bernardo do Campo, no dia 13 de março de 1979. 

Fonte: Disponível em: <http://imediata.org/lancededados/lula/betto_detalhesbio.html>. Acesso 

em 22 fev. 2016. 

 

 

 

 

 

Com uma trégua de quarenta e cinco dias para as negociações finais, a greve 

terminou somente em 13 de maio, quando foi acordada, entre a diretoria cassada e os 

patrões, a garantia do aumento salarial de 63% (ainda que os trabalhadores reivindicassem 

65%) e os encaminhamentos para as mudanças no Fundo de Garantia, na estrutura 

sindical e no sistema de negociação coletiva.270 No dia 18 de maio, conforme decidido 

em Assembleia, Lula e toda a diretoria dos sindicatos reassumiram seus cargos.271 

Nessa paralisação foi criado o Fundo de Greve, que, incialmente, funcionava “nos 

porões do prédio do Sindicato e, posteriormente, na Igreja Matriz de São Bernardo”, 

com o objetivo de recolher e distribuir alimentos doados aos grevistas.272 Nela, o operário 

Santo Dias da Silva foi assassinado pela PM, em meio a uma das primeiras repressões às 

manifestações, causando mais uma comoção da sociedade civil contra o Regime Militar, 

ao lado do assassinato de Herzog.273 

                                                           
270 Ver: Disponível em: http://www.smabc.org.br/smabc/materia.asp?id_CON=8038. Acesso em 23 fev. 

2016.; Ver: Disponível em: <http://www.abcdeluta.org.br/materia.asp?id_CON=208>. Acesso em 23 fev. 

2016 
271 Ver: Disponível em: <http://www.abcdeluta.org.br/materia.asp?id_CON=349>. Acesso em 22 fev. 

2016. 
272 Ver: Disponível em: <http://www.abcdeluta.org.br/materia.asp?id_CON=349>. Acesso em 22 fev. 

2016. 
273 Ver: Disponível em: <http://www.abcdeluta.org.br/materia.asp?id_CON=349>. Acesso em 22 fev. 

2016.; Ver: Disponível em: <http://imediata.org/lancededados/lula/betto_detalhesbio.html>. Acesso em 22 

fev. 2016. 

http://imediata.org/lancededados/lula/betto_detalhesbio.html
http://www.smabc.org.br/smabc/materia.asp?id_CON=8038
http://www.abcdeluta.org.br/materia.asp?id_CON=208
http://www.abcdeluta.org.br/materia.asp?id_CON=349
http://www.abcdeluta.org.br/materia.asp?id_CON=349
http://www.abcdeluta.org.br/materia.asp?id_CON=349
http://imediata.org/lancededados/lula/betto_detalhesbio.html
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O ano de 1980 é considerado um momento importante no processo de 

radicalização do Movimento Sindical. Houve o aumento da politização dos trabalhadores 

e a criação do PT por Lula, o primeiro presidente do partido.274 A greve operária de 1980 

teve um papel fundamental em todo esse processo. 

A grandiosa greve de metalúrgicos do ABC Paulista foi deflagrada em março 

desse ano e, em um mês, se espalhou pelo Estado de São Paulo paralisando cerca de 300 

mil metalúrgicos. As reivindicações operárias giravam em torno de uma campanha 

salarial mais justa, garantia de emprego, jornada de trabalho de 40 horas semanais e 

“direito de os dirigentes sindicais ingressarem nas empresas a qualquer hora”.275 

 Liderada por Lula, a “greve de 41 dias”, como ficou conhecida, sofreu forte 

enfrentamento patronal e governamental, sendo declarada ilegal pelo Tribunal Regional 

do Trabalho (TRT). 

Os sindicatos do ABC sofreram, novamente, intervenções federais, que afastaram 

dezenas de dirigentes sindicais e levaram à prisão de Lula e de vários outros sindicalistas, 

no dia 19 de abril. Houve intensa repressão policial, que “incluiu até helicópteros do 

Exército que, armados de metralhadora, sobrevoaram as assembleias da Vila 

Euclides”.276 

Sem qualquer possibilidade de acordo e sem o amparo legal do Sindicato, cujos 

líderes estavam presos, os grevistas temiam a iminência do desemprego, caso não 

retornassem ao trabalho.277 Mesmo sob forte pressão e repressão, o Comando de Greve 

decidiu que a greve não cessaria até que fosse negociada, ao menos, a liberdade dos 

sindicalistas apreendidos. Assim, Lula e os demais sindicalistas foram soltos em maio de 

1980, após as greves de fome que realizaram na prisão e uma série de protestos realizados 

na região do ABC.278 

 A partir desse ano de 1980 até 1984, a política do Movimento Sindical foi se 

modificando, dada a dinâmica conjuntural variável entre esses anos. Devido às 

dissidências entre o PCB e o PT, houve o distanciamento dos pecebistas do Movimento, 

                                                           
274 Cf. MATTOS, 2009.; SECCO, 2011. 
275 Ver: Disponível em: <http://imediata.org/lancededados/lula/betto_detalhesbio.html>. Acesso em 22 fev. 

2016. 
276 Ver: Disponível em: <http://imediata.org/lancededados/lula/betto_detalhesbio.html>. Acesso em 22 fev. 

2016. 
277 Dizia a lei que caso não voltassem ao trabalho seriam considerados casos de abandono e justificaria a 

demissão. Ver: Disponível em: <http://www.abcdeluta.org.br/textos.asp?id_CON=362>. Acesso em 10 

abr. 2016. 
278 Ver: Disponível em: <http://www.abcdeluta.org.br/contexto.asp?id_ANO=29>. Acesso em 22 fev. 

2016. 

http://imediata.org/lancededados/lula/betto_detalhesbio.html
http://imediata.org/lancededados/lula/betto_detalhesbio.html
http://www.abcdeluta.org.br/textos.asp?id_CON=362
http://www.abcdeluta.org.br/contexto.asp?id_ANO=29
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que, por sua vez, passou a ser liderado, majoritariamente, por lideranças petistas. Estes 

dissensos, em grande parte, foram responsáveis pela quebra do projeto de uma “frente” 

democrática unitária das esquerdas contra o Regime Militar, com amplos reflexos na vida 

cultural.  

Há que se destacar que nesse período foi, finalmente, criada a Central Única dos 

Trabalhadores (CUT). Em 1983, a CUT surgiu como uma ampla organização sindical, 

para defender a autonomia sindical e os interesses dos trabalhadores brasileiros.279 

. 

 

4.2 Shows de MPB e o Movimento Operário 

 

Desde fins dos anos 1960, o governo militar promovia festas oficiais em 

comemoração ao Dia do Trabalho. Nelas, havia a presença de música popular, ainda que 

menos frequente que nas comemorações oposicionistas e com artistas de menor vulto. A 

repressão propiciada pelo AI-5 acabava por esvaziar o sentido de luta que essa data 

tradicionalmente possuía na perspectiva operária. Mesmo assim, a partir de 1977, nota-se 

uma crescente politização dessa festa, minimizando o seu caráter oficial e de patrocínio 

do Regime.  

Na comemoração oficial, “Festa 1º de Maio”, de 1978, realizada no Centro 

Esportivo e Recreativo do Trabalhador (CERET), na zona leste da cidade de São Paulo, 

houve discurso do presidente Ernesto Geisel e distribuição de sanduíches e refrigerantes 

gratuitos, bem ao estilo cívico-assistencialista. A comemoração contou com a presença 

do famoso grupo criado na década de 1960, os “Originais do samba”, e a ex-Jovem 

Guarda, Vanusa.280 Obviamente, ninguém do campo da MPB participou da festa.  

Nas comemorações do Dia do Trabalho ligadas ao Movimento Sindical e à 

oposição política ao Regime, a presença de artistas de MPB era uma constante. Ao final 

da década de 1970 e início dos anos de 1980, foram realizados uma série de shows 

especiais e vinculados às causas operárias.  

Muitos dos artistas participantes desses espetáculos musicais tinham 

posicionamentos políticos assumidos contra a Ditadura, como o já conhecido exemplo do 

                                                           
279 Ver: Disponível em: <http://cut.org.br/conteudo/historico/>. Acesso em 10 abr. 2016. 
280 ISTO É, 1º/05/1978, “Será que bastam os gols de Reinaldo?. O dia de Vanusa e laudo Dautel”, p. 14-

16. 

http://cut.org.br/conteudo/historico/
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próprio produtor dos shows 1º de Maio do CEBRADE281, o cantor/compositor Chico 

Buarque de Holanda. Eram chamados a opinar sobre temas políticos e, junto à sociedade 

civil, estavam muito envolvidos em um projeto político de contestação ao Regime e de 

construção de uma sociedade democrática. 

A seguir, apresentamos um gráfico sobre a presença de cantores em shows ligados 

às causas operárias, no qual é possível observar, quantitativamente, quais artistas foram 

mais presentes nesses eventos, na temporalidade da pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
281 O CEBRADE foi criado em 1978, com o intuito de dedicar-se às questões dos direitos humanos e ao 

retorno ao regime democrático, a partir da articulação de vários atores e movimentos sociais de oposição 

ao Regime. Era uma entidade presidida por Oscar Niemeyer e integrada por cerca de trezentas pessoas de 

tendências de esquerda. Atuando na luta pela redemocratização do Brasil, promovia conferência, cursos e 

shows musicais, cuja renda era revertida às suas causas, a exemplo do Congresso Nacional dos Músicos, 

um dos motes para a realização do “Show 1º de Maio” de 1980. Cf. NAPOLITANO, 2011b. 
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* Este gráfico é uma amostragem com base em shows encontrados em nossas fontes. Grupo A: 

artistas que participaram de 3 eventos; Grupo B: artistas que participaram de 2 eventos; Grupo C: 

artistas que participaram de 1 evento. Os nomes dos artistas dos grupos A, B e C constam na lista 

abaixo. 

 

GRUPO A 

Martinho da Vila/ Gilberto Gil/ Fagner/ Dominguinhos/ João do Vale/ Frenéticas/ Miúcha/ 

Milton Nascimento/ Olivia Hime/ Moraes Moreira 

GRUPO B  

Maria Bethânia/ Gal Costa/ D. Ivone Lara/ Boca Livre 

GRUPO C 

Bateria Mirim da Casa Verde/ Ciro Braga/ Luiz Melodia/ Carlinhos Vergueiro/ Erasmo 

Carlos/ Fafá de Belém/ Paulinho Boca de Cantor/ Edu Lobo/ Marília Medalha/ Cartola/ 

Vinícius de Moraes/ Baden Powell/ Rosinha de Valença/ Clementina de Jesus/ Conjunto 

Viva Voz 

 

Gráfico 2 - Relação de artistas e número de shows nas atividades ligadas ao Movimento 

Sindical (1978-1983) 

 

 

 

 Nota-se que praticamente a metade dos cantores que mais realizaram shows em 

prol da causa sindical foram os de maior destaque na luta política oposicionista, no 

decorrer nos anos de 1970 a meados da década de 1980. Eram nomes, na época, já 

consagrados da MPB, como João Bosco, Chico Buarque, Sérgio Ricardo, Ivan Lins, 

Francis Hime e Toquinho. Entre eles, destacam-se João Bosco e Chico Buarque como os 

mais presentes em atividades artísticas ligados ao Movimento Sindical.  
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Novos nomes, que se tornaram sucesso a partir de meados e/ou final da década de 

1970, também se sobressaíram nesses shows, como Elba Ramalho, Pepeu Gomes, 

Djavan, Simone, Baby Consuelo, João Nogueira, Beth Carvalho e Clara Nunes, sendo 

notória a ligação com o samba dos três últimos. O samba obteve grande sucesso ao final 

da década de 1970 e, junto ao pop-rock, eram gêneros musicais que mais atraíam as 

“classes populares”, de acordo com a categorização estipulada pela indústria fonográfica 

do período.282 

Percebemos nos eventos musicais ligados de uma forma ou outra ao Movimento 

Sindical, uma mescla de canções e, consequentemente, de artistas consagrados da MPB 

a outros que contemplavam o gosto popular mais amplo, não restrito à classe média 

escolarizada. Assim, pode-se refletir que a MPB desempenhava o papel de ser uma 

espécie de elo simbólico, sob a égide do “nacional-popular”, entre a intelectualidade de 

classe média e a classe operária, forjando uma unidade que, de fato, não havia, nem entre 

as classes sociais, tão pouco entre as próprias oposições ao Regime Militar durante a 

Abertura. 

Os shows do 1º de Maio do CEBRADE e os chamados “Canta Brasil”, que tiveram 

público de dezenas de milhares de pessoas em cada uma de suas três edições, reuniram 

um grande e muito diverso elenco da música popular, entre nomes já consagrados da MPB 

e mais novatos. Ao longo da pesquisa, percebemos algumas diferenças entre os shows 

que se organizaram em cada segmento da oposição ao Regime (Movimento Operário, 

Movimento Estudantil e movimentos populares sob a guarda da Igreja Católica). Essa 

diversificação de artistas nos shows do Movimento Operário é muito maior se comprada 

às atividades do Movimento Estudantil, mais restritas até o ano de 1979, quando da 

legalização da UNE, e, de forma geral, marcada pela presença maciça dos “malditos”. Já 

nas atividades ligadas à Igreja Católica, conforme será possível verificar no próximo 

capítulo, encontram-se um pequeno número de artistas de MPB, ainda que músicas 

populares dessa linhagem, principalmente dos anos de 1960, fossem constantemente 

cantadas por terceiros, em eventos ou atividades religiosos ou em atos litúrgicos. 

 Contemporâneos a esses grandes shows, que serão detalhadamente analisados 

logo mais, houve espetáculos de menor magnitude e organizados especialmente por 

sindicatos específicos. 

                                                           
282 Cf. NAPOLITANO, 2014b. 
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O “Show de Solidariedade aos Metalúrgicos do ABC Paulista”, ocorreu em 8 de 

abril de 1979, em meio à greve operária do ABC paulista.283 Realizado no próprio 

Sindicato de Metalúrgicos do ABC, contando com o apoio do Sindicato de São Bernardo 

do Campo e Diadema e do Sindicato dos Metalúrgicos do Rio de Janeiro, o espetáculo 

teve discurso de Lula, presidente do Sindicato de Metalúrgicos de São Bernardo e 

Diadema, e de Osvaldo Pimentel, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do Rio de 

Janeiro. A junção dessas duas lideranças políticas no palco de um evento artístico sindical, 

Lula, futuro líder do PT, e Osvaldo Pimentel, liderança sindical ligada ao PCB, 

explicitava a “frente oposicionista” da esquerda em nome das causas dos movimentos 

sociais, bem como pelo redemocratização do Brasil.284 

Segundo o Jornal dos Metalúrgicos de São Bernardo e de Diadema, estiveram 

presentes no espetáculo os artistas Sérgio Ricardo, Antônio Adolfo, o pianista Eduardo 

Dussek, Jards Macalé e “outros”. A presença de Sérgio Ricardo se destaca, pois, além de 

participar de eventos oposicionistas de grande vulto e de ser figura muito presente nas 

atividades artísticas operárias, mostra que era reconhecido nos meios internos da política 

sindical. A presença de Jards Macalé nesse show é emblemática, já que nesse ano de 1979 

foi liberado o disco “O banquete dos mendigos”, do espetáculo em comemoração aos 25 

anos dos Direitos Humanos, ocorrido em 1973.285 Eduardo Dussek e Antonio Adolfo 

eram artistas de menos renome, mas, respectivamente, de apelo popular, e de ampla 

carreira na MPB (em festivais de canção), e lançavam novos discos naquele ano.286 

No show, comparecerem sindicalistas e artistas, que:  

 

 

[...] se exibiram gratuitamente como contribuição para o fundo de 

solidariedade aos metalúrgicos paulistas [...] O show rendeu em torno 

de 100 mil cruzeiros que foram destinados aos trabalhadores do ABC 

paulista.287  

 

                                                           
283 JORNAL DOS METALÚRGICOS, abr/1979, “Show no sindicato reúne 5 mil em apoio ao ABC”, p. 9. 
284 Cf. ANDRADE; SENRA, 2013, p. 145-162. 
285 Em capítulo subsequente analisaremos esse show. 
286 Dussek estava lançando, nesse ano de 1979, um compacto simples. Sobre Eduardo Dussek, ver: 

Disponível em: <http://www.dicionariompb.com.br/eduardo-dussek/dados-artisticos>. Acesso em 12 mar. 

2016; Antonio Adolfo também lançava o LP “Viralata”. Sobre Antonio Adolfo, ver: Disponível em: 

<http://www.dicionariompb.com.br/antonio-adolfo/dados-artisticos>. Acesso em 12 mar. 2016.; Sobre 

Jards Macalé, ver: Disponível em: <http://www.dicionariompb.com.br/jards-macale/dados-artisticos>. 

Acesso em 12 mar. 2016. 
287 JORNAL DOS METALÚRGICOS, abr/1979, “Show no sindicato reúne cinco mil em apoio ao ABC”, 

p. 9. 

http://www.dicionariompb.com.br/eduardo-dussek/dados-artisticos
http://www.dicionariompb.com.br/antonio-adolfo/dados-artisticos
http://www.dicionariompb.com.br/jards-macale/dados-artisticos
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A prática de fazer shows gratuitamente era comum e demonstrava as relações 

estreitas do meio artístico às causas políticas de seu tempo presente. Diferente, portanto, 

de muitos shows realizados pelos governos militares, a exemplo do evento “Olimpíadas 

do Exército”, que compondo as atividades do “Sesquicentenário da Independência”, em 

1972, teve a presença de artistas, na época já muito famosos, como Elis Regina e Roberto 

Carlos. Segundo depoimentos da época, como do próprio empresário de Elis, no período, 

foram pagos altos cachês aos artistas participantes.288 

Ainda na cidade de São Bernardo do Campo, em 7 de maio, aconteceu o “Show 

de Maio”, nos antigos estúdios cinematográficos da Vera Cruz. Com direção de Mario 

Masetti, renomado diretor teatral, estiveram no show Elis Regina, João Bosco, 

Gonzaguinha, Jards Macalé, Fagner, Francis e Olívia Hime, Belchior, Dominguinhos, 

Sérgio Ricardo, Beth Carvalho e “outros”.289  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26: Cartaz do “Show de Maio”. 

Fonte: Jornal da Tarde, “Cartaz ‘Show de Maio”, 7/5/1979, p. 29.  

(Acervo APESP) 

 

 

 

                                                           
288 Cf. LUNARDI, 2015. 
289 JT, 7/05/1979, “Cartaz. Show de maio”, p. 29. 
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O show, majoritariamente com artistas consagrados e historicamente ligados às 

causas políticas oposicionistas, expressava o apoio às lutas dos metalúrgicos de São 

Bernardo do Campo. No momento, o Movimento Sindical vivenciava impasses nas 

negociações trabalhistas e estava no limite da organização e da deflagração de mais uma 

greve, tal como já se sabe, chegou a acontecer.290  

Esse espetáculo mesclou artistas renomados de MPB, lideranças sindicais e 

operários. Sem dúvidas, constou entre a série de atividades artísticas promovidas pelas 

lideranças sindicais, em meio à trégua para negociações entre sindicatos e patrões e a 

intervenção federal nos sindicatos do ABC. Houve presenças de lideranças sindicais no 

palco, como Lula e Djalma Bom291, respectivamente, presidente e diretor do Sindicato 

dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, naquele ano. Como tratou de uma atividade 

realizada em prol do Movimento Sindical, as canções devem ter intermediado alguns 

discursos políticos, dando sentidos a eles e promovendo o compartilhamento de ideias em 

torno das causas políticas operárias. 

O objetivo das atividades artísticas e, particularmente musicais, durante a 

suspensão temporária da greve de 1979 era manter a mobilização do movimento e 

fortalecer os laços e o sentimento de pertencimento à luta operária em toda plateia. Alguns 

artistas apresentavam um repertório musical mais próximo do gosto musical popular, 

como os sambas de Beth Carvalho e os forrós de Dominguinhos. Elis Regina era uma 

cantora de grande popularidade desde a década de 1960 e elo entre o gosto popular mais 

amplo e o círculo social mais restrito da MPB. Nesse ano de 1979, a artista ganhou mais 

destaque no campo do engajamento musical, por conta da sua canção “O Bêbado e a 

Equilibrista” ser uma espécie de hino do movimento pela Anistia.292  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
290 JT, 7/5/1979, “Os líderes sindicais preparam uma greve geral”, p. 9. 
291Ver: Disponível em: 

<http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/arquivo?busca=lu%C3%ADs+in%C3%A1cio+da+silva&TipoUD=0&

MacroTipoUD=0&nItens=30>. Acesso em 12 mar. 2016. 
292 Infelizmente, não encontramos o roteiro desse show.; Sobre Elis Regina e a Anistia trataremos em outro 

capítulo. 

http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/arquivo?busca=lu%C3%ADs+in%C3%A1cio+da+silva&TipoUD=0&MacroTipoUD=0&nItens=30
http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/arquivo?busca=lu%C3%ADs+in%C3%A1cio+da+silva&TipoUD=0&MacroTipoUD=0&nItens=30
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Figura 27:  Elis e João Bosco, no “Show de Maio”, em 1979.  

Fonte: Imagem do livro: 1890-1990: cem vezes Primeiro de Maio. Departamento do 

Patrimônio Histórico, São Paulo, 1990. Foto de: Ricardo Alves (Editora Oboré) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 28: Djalma Bom (à esquerda) e Lula (à direita), no palco do “Show de Maio”. 

 Fonte: Imagem do livro: 1890-1990: cem vezes Primeiro de Maio. Departamento do 

Patrimônio Histórico, São Paulo, 1990. Foto de :Ricardo Alves (Editora Oboré) 
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A greve metalúrgica de 1980 causou grande comoção na sociedade brasileira, por 

conta da grande tensão e repressão que envolveu o movimento, considerado uma espécie 

de vanguarda da luta pela democratização. Naquele contexto, em 11 de abril, o cantor 

Luís Melodia fez um show na cidade de Botucatu, no interior paulista. De acordo com as 

informações obtidas pelo DEOPS, foram vendidos, por “elementos que pretendem fundar 

em Botucatu o P.T [...]”, bônus do show para o Fundo de Greve dos metalúrgicos do 

ABC.293 

 Dias depois, em 19 de abril do mesmo ano, Caetano Veloso fez um show, 

organizado por estudantes, no Ginásio de Esportes da cidade de Barretos, também interior 

do Estado de São Paulo. O espetáculo foi igualmente vigiado pelo DEOPS, cujo 

informante relatou que “Caetano Veloso ofereceu uma música para os metalúrgicos em 

greve no ABC”. De acordo com o informante, nas imediações do ginásio, estudantes 

arrecadaram dinheiro para a greve dos metalúrgicos e distribuíram panfletos 

manifestando repúdio à intervenção federal ao sindicato do ABC.294 

Em plena greve, em 20 ou 27 de abril de 1980, haveria o “Show da Vila Euclides”, 

também em São Bernardo do Campo, se não fosse por duas vezes cancelado pelos órgãos 

de vigilância do governo. No espetáculo estaria um vasto elenco de MPB, entre nomes 

“clássicos” e mais novatos, como Chico Buarque, Fagner, Gonzaguinha, MPB-4, Djavan, 

João Bosco, Sérgio Ricardo, Toquinho, Martinho da Vila, Adoniran Barbosa, Gal Costa, 

Marlene, Sílvio César, Ivan Lins, Miúcha, Francis Hime, Elba Ramalho, grupo Boca 

Livre, Paulinho Nogueira, Geraldo Azevedo, Márcio e Eduardo Gudin, Cristina Buarque, 

Alcione e Bateria Mirim da Escola de Samba paulista Casa Verde. Nota-se, novamente, 

entre nomes consagrados da MPB e de novatos, artistas que, tradicionalmente, não 

estavam ligados à política de oposição, tais como o sambista Adoniran Barbosa e a ex-

rainha dos rádios, Marlene. Suas presenças devem-se ao apelo popular que tinham, não 

só pelo samba que, como já mencionado, era um dos gêneros amplamente aceito e 

apreciado junto às classes populares, como às referências ao elenco consagrado do rádio 

que, nos anos de 1950, tinha grande popularidade. 

De acordo com o DEOPS, esse show, assim como todas as atividades relativas ao 

Sindicato de São Bernardo do Campo e Diadema, foram mencionados em uma assembleia 

sindical, no dia 12 de abril. Dizia o informante que o show aconteceria no Estádio da Vila 

Euclides (hoje Estádio Primeiro de Maio), em 20 de abril, com Ciro Braga, Gonzaguinha, 

                                                           
293 DEOPS, 06/05/1980, “Bônus de solidariedade”. 
294 DEOPS, 06/05/1980, “Movimento estudantil. Informação: Show de Caetano Veloso em Barretos”. 
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João do Vale, MPB-4, Sílvio Santos, Clara Nunes, Belchior, Caetano Veloso e “muitos 

outros”. Segundo o DEOPS a finalidade do show era de arrecadar verbas para o Fundo 

de Greve dos metalúrgicos.295 

O espetáculo seria realizado para arrecadar verbas para o Fundo de Greve.  Para 

além disso, serviria como palanque para as lideranças sindicais que protestaram contra a 

repressão sofrida pelos operários na semana de 14 a 18 de abril. Entre esses dias, o TRT 

julgou a greve como ilegal e houve a intervenção do governo federal no Sindicato de 

Metalúrgicos do ABC. O mandato de Lula, então presidente da entidade, foi cassado por 

ordem do Ministro do Trabalho, Murillo Macedo.296   

Na saída da assembleia realizada no dia 17 de abril, no auditório do Sindicato de 

São Bernardo e Diadema, na qual decidiu-se pela continuidade da greve, dois mil 

operários saíram às ruas cantando trechos de “Caminhando”, “vem, vamos embora, que 

esperar não é saber”, o clássico refrão do hino de resistência ao Regime Militar, 

consagrada na década anterior e que havia sido liberada pela censura em 1979.   

Em apoio à causa operária, Gilberto Gil fez um show em 25 de abril de 1981, no 

Teatro Guimarães Rosa, da Faculdades Integradas de Guarulhos, na cidade de Guarulhos, 

no Estado de São Paulo. O show foi organizado pela Chapa 2 - Oposição dos Metalúrgicos 

de Guarulhos e contou com o apoio do Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos, segundo 

o panfleto de divulgação do espetáculo.297 Nota-se que Gilberto Gil, apesar de participar 

do Tropicalismo, tão criticado pelas esquerdas no fim dos anos 1960, demonstrava 

trânsito em shows engajados, como também foi o caso do show na POLI/USP, em 1973.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
295 O ESTADO DE S. PAULO (OESP), 20/04/1980, “Música. Show da Vila Euclides”, p. 27.; DEOPS, 

12/04/1980, “Assembleia dos Metalúrgicos de S.B.C e Diadema”.; DEOPS, 12/04/1980, “Informação”. 
296 ISTO É, 23/04/1980, “Lula cassado, e agora?”, p. 4-9.  
297 “Ingresso/panfleto. Show Gilberto Gil”, 1981. 
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Figura 29: Ingresso ou panfleto do show de Gilberto Gil, em apoio à Oposição Sindical dos 

Metalúrgicos de Guarulhos 

Fonte: “Ingresso/panfleto. Show Gilberto Gil”, 1981.  

(Acervo CPV/AEL/UNICAMP) 

 

 

 

 

 

Aliados do “Novo Sindicalismo”, as oposições sindicais criticavam os dirigentes 

moderados que tinham apoio do Ministério do Trabalho em seus sindicatos. Os membros 

da Oposição Sindical Metalúrgica (OSM) agiam clandestinamente no interior das 

fábricas, pois: 

 

 

[...] seus membros eram perseguidos e dedurados pelos pelegos do 

Sindicato. Os trabalhadores que se organizavam eram demitidos, 

entravam para uma “lista negra” e não eram recontratados por nenhuma 

outra metalúrgica. A pressão era muito grande porque para os 

empresários o Sindicato pelego era muito vantajoso.298 

 

 

 

 Por se posicionarem contra à estrutura estatal, denominavam de “pelegos” todos 

àqueles que a defendiam ou compunham, tal como os membros do PT. Ligados 

majoritariamente às pastorais operárias, valorizavam as “comissões de fábricas”, 

organizações autônomas e não controladas pelos sindicatos, e não admitiam alianças com 

setores da burguesia.299 

                                                           
298 Ver: Disponível em: <http://www.documentosrevelados.com.br/repressao/forcas-armadas/ditadura-de-

olho-na-oposicao-sindical-dos-metalurgicos-de-s-paulo/>. Acesso em 25 nov. 2015. 
299 Ver: Disponível em: <http://www.abcdeluta.org.br/contexto.asp?id_ANO=52>. Acesso em 22 fev. 

2016. 

http://www.documentosrevelados.com.br/repressao/forcas-armadas/ditadura-de-olho-na-oposicao-sindical-dos-metalurgicos-de-s-paulo/
http://www.documentosrevelados.com.br/repressao/forcas-armadas/ditadura-de-olho-na-oposicao-sindical-dos-metalurgicos-de-s-paulo/
http://www.abcdeluta.org.br/contexto.asp?id_ANO=52
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4.2.1 Os shows do 1º de Maio (1980-1981) 

 

O Dia do Trabalho é uma data comemorada de diversas formas, em vários lugares 

do mundo, há mais de um século. Por determinação da Internacional Socialista de 1889, 

no 1º de Maio de 1890, ocorreu a primeira paralisação simultânea e mundial de 

trabalhadores, tornando-se em um “dia de afirmação da classe trabalhadora em desfiles 

e manifestações públicas [...]”.300  

No Brasil, segundo a historiadora Ângela de Castro Gomes, o 1º de Maio é 

comemorado desde os primeiros anos do século XX, “por ser tanto um dia de festa, pelo 

que se conseguiu, como de protesto, pelo que se deseja ainda conseguir [...]”.301 

No contexto da Abertura política brasileira, celebrar o 1º de Maio significava mais 

que participar das festas oficiais do Regime Militar. No Brasil, a data histórica, que nasceu 

na Europa do final do século XIX, e carrega consigo um sentido de luta como simbologia 

do início da primavera e do florescer de esperanças, passou a ser ressignificada a partir 

de 1979, momento decisivo da luta dos trabalhadores - marcado por greves, por uma 

maior mobilização e de reivindicações por questões salarias, de aprimoramento das 

relações trabalhistas e de reorganização da estrutura sindical.302  

Foi um momento de retomada da festividade como resistência e, por isso, o 

CEBRADE começou a organizar nesse mesmo ano um show de música popular que, junto 

às assembleias, reuniões e conferências, passaram a marcar as atividades em torno do Dia 

do Trabalho.  

O CEBRADE foi criado em 1978, com o intuito de dedicar-se às questões dos 

direitos humanos e ao retorno ao regime democrático, a partir da articulação de vários 

atores e movimentos sociais de oposição ao Regime. Era uma entidade ligada 

ideologicamente ao PCB, presidida por Oscar Niemeyer e integrada por cerca de trezentas 

pessoas de tendências de esquerda. Atuando na luta pela redemocratização do Brasil, 

promovia conferência, cursos e shows musicais, cuja renda era revertida às suas causas, 

a exemplo do Congresso Nacional dos Músicos, um dos motes para a realização do “Show 

1º de Maio” de 1980.303  

                                                           
300 Cf. 1890-1990, 1990, p. 20. 
301 Cf. GOMES, sem data. 
3021890-1990, 1990, loc. cit.; ALVES, 2005.; NAPOLITANO, 2006b.; COSTA, 1995.; SOUZA, 2005. 
303 Cf. NAPOLITANO, 2011b. 
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O CEBRADE foi responsável pelas três edições do “Show 1º de Maio”, no Rio de 

Janeiro, de 1979 a 1981, e promoveu o show “Canta Brasil 3”, de São Paulo, em 1983, 

também em comemoração à data histórica.304 

O primeiro “Show 1º de Maio” ocorreu em 1979, no Riocentro, no Rio de Janeiro. 

Tal como será possível verificar no capítulo 5, foi um dos grandes espetáculos realizados 

em prol da Anistia, mas também objetivou arrecadar verbas para o Fundo de Greve dos 

metalúrgicos do ABC. No mesmo ano, o Dia do Trabalho também foi comemorado em 

São Bernardo do Campo, com a presença de um renomado artista da MPB, Vinícius de 

Moraes. 305 

Em momento de suspensão da greve operária para negociações e de intervenção 

militar no Sindicato de Metalúrgicos do ABC, o ato de 1º de Maio de 1979, comandado 

por Lula, “reuniu mais de 150 mil pessoas no Estádio de Vila Euclides”. Uma missa 

celebrada no Paço Municipal de São Bernardo do Campo, em comemoração ao Dia do 

Trabalho, compôs as atividades sindicais e contou com a presença do poeta e cantor 

Vinícius de Moraes, que recitou seu poema O Operário em Construção.306 

Nesse poema, Vinícius, recorrentemente citado pelo Departamento de Ordem 

Política e Social do Rio de Janeiro (DOPS/RJ) como artista ligado ao PCB e à subversão, 

na década de 1960, traduziu em versos a luta de classes e o despertar de conscientização 

do operariado que, unido aos seus, passou a resistir à exploração dos patrões.307 O poema, 

simples e comunicativo em sua estrutura e vocabulário, como vemos a seguir: 

 

 

[...] 

E um fato novo se viu  

Que a todos admirava:  

O que o operário dizia  

Outro operário escutava.  

E foi assim que o operário  

Do edifício em construção  

Que sempre dizia sim  

Começou a dizer não.  

                                                           
304 JT, 30/4/1983, “Uma noite de grandes nomes”, p. 7; O ESTADO DE S. PAULO, 30/4/1983, “Canta 

Brasil e mais na festa do trabalho”, p. 18.; FSP, 2/5/1983, “Nem as estrelas salvam a festa”, Ilustrada, p. 

19.; Entre 1982 e 1984, o “Show 1º de Maio” do CEBRADE passou a ser denominado “Canta Brasil”, e 

ocorreu em São Paulo, em Porto Alegre e no Rio de Janeiro.  
305 O “Show 1º de maio” de 1979 será trabalhado em capítulo seguinte sobre a Anistia, a título de 

sistematização dos eventos. 
306 Ver: Disponível em: <http://imediata.org/lancededados/lula/betto_detalhesbio.html>. Acesso em 22 

fev. 2016.; Ver: Disponível em: <http://www.abcdeluta.org.br/materia.asp?id_CON=349>. Acesso em 22 

fev. 2016. 
307 DOPS/RJ, 27/07/1967, “Relatório”. 

http://imediata.org/lancededados/lula/betto_detalhesbio.html
http://www.abcdeluta.org.br/materia.asp?id_CON=349
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[...] 

Como era de se esperar  

As bocas da delação  

Começaram a dizer coisas  

Aos ouvidos do patrão.  

[...] 

Dia seguinte, o operário  

Ao sair da construção  

Viu-se súbito cercado  

Dos homens da delação  

E sofreu, por destinado  

Sua primeira agressão.  

[...] 

Sentindo que a violência  

Não dobraria o operário  

Um dia tentou o patrão  

Dobrá-lo de modo vário.  

[...] 

O lucro do seu patrão  

E em cada coisa que via  

Misteriosamente havia  

A marca de sua mão.  

E o operário disse: Não!  

[...] 

E um grande silêncio fez-se  

Dentro do seu coração  

[...] 

Um silêncio de torturas  

E gritos de maldição  

Um silêncio de fraturas  

A se arrastarem no chão.  

E o operário ouviu a voz  

De todos os seus irmãos  

Os seus irmãos que morreram  

Por outros que viverão.  

Uma esperança sincera  

Cresceu no seu coração  

E dentro da tarde mansa  

Agigantou-se a razão  

De um homem pobre e esquecido  

Razão porém que fizera  

Em operário construído  

O operário em construção.308 

 

 

 

 

 

                                                           
308 Disponível em: <http://www.viniciusdemoraes.com.br/pt-br/poesia/poesias-avulsas/o-operario-em-

construcao>. Acesso em 12 mar. 2016. 

http://www.viniciusdemoraes.com.br/pt-br/poesia/poesias-avulsas/o-operario-em-construcao
http://www.viniciusdemoraes.com.br/pt-br/poesia/poesias-avulsas/o-operario-em-construcao
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Figura 30: Vinícius de Moraes, ao lado de Lula, no ato do 1º de Maio, de São Bernardo do 

Campo, em 1979. 

Fonte: Disponível em: <http://blog.planalto.gov.br/homenagem-e-promocao-ao-poeta-e-

diplomata-vinicius-de-moraes/>. Acesso em 26 mai. 2016. 

 

 

 

 

 O “Show 1º de Maio”, de 1980, ocorreu no Dia do Trabalho e contou com a 

presença de trinta e cinco artistas, entre eles, Chico Buarque, João do Vale, Dorival 

Caymmi, Beth Carvalho, Djavan, João Bosco, MPB-4, Ivan Lins, Zezé Motta, Miúcha, 

Clara Nunes, Sérgio Ricardo, Alceu Valença, Dominguinhos, Ângela Rô Rô, Frenéticas, 

João Nogueira, entre outros, que também estiveram no show de 1979. Outros artistas 

participaram pela primeira vez desse espetáculo, como Elba Ramalho, Milton Nascimento 

e Moraes Moreira. Novamente com promoção do CEBRADE, o evento objetivou 

arrecadar verbas para o Fundos de Greve paulista e para o Congresso Nacional das 

Classes Trabalhadoras (CONCLAT), que formou uma comissão para a criação da CUT, 

só criada efetivamente em agosto de 1983.309  

O show reuniu cerca de trinta mil pessoas, e foi gravado em disco no ano de 1980. 

No LP “Show 1º de Maio” (Ariola, 1980) podemos identificar a presença do grupo Boca 

Livre, de Alceu Valença, de Milton Nascimento, de João do Vale, das Frenéticas, de 

                                                           
309 VEJA, 07/05/1980, “Oposição volta a mostrar força no palco”, p. 18.; A I Conferência Nacional das 

Classes Trabalhadoras (CONCLAT) foi um evento que reuniu toda a militância do sindicalismo brasileiro, 

em agosto de 1981, em Praia Grande, no Estado de São Paulo. Nesta conferência houve a criação de uma 

comissão especial para a organização da Central Única dos Trabalhadores (CUT), criada, efetivamente, em 

1983. Ver: Disponível em: <http://www.abcdeluta.org.br/contexto.asp?id_ANO=52>. Acesso em 15 mar. 

2016.; Cf. DALLE, 2011. 

http://blog.planalto.gov.br/homenagem-e-promocao-ao-poeta-e-diplomata-vinicius-de-moraes/
http://blog.planalto.gov.br/homenagem-e-promocao-ao-poeta-e-diplomata-vinicius-de-moraes/
http://www.abcdeluta.org.br/contexto.asp?id_ANO=52
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Sérgio Ricardo, de Moraes Moreira e de Dorival Caymmi. Mais que uma seleção 

proposital que poderia revelar os “momentos mais emblemáticos do espetáculo”, 

representou aquilo que foi possível gravar em disco, dadas as condições contratuais dos 

cantores com suas gravadoras, o material da tecnologia disco, que pressupõe um limite 

de gravações, bem como de fatores relacionados à qualidade do som, tendo em vista que 

o áudio fora capturado durante a própria realização do show. Mesmo abrindo mão de 

cachês, os artistas estavam dentro de um sistema estruturado de maneira comercial, que 

se equilibrava entre os círculos de consumo e de engajamento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31: Capa do disco “Show 1º de Maio”, de 1980. 

Fonte: Encarte do CD “Show 1º de Maio. 1980” (Discobertas, 2011).  

Fotografia tirada pela própria autora.  

(Acervo pessoal) 

 

 

 

Na contracapa do álbum possui a informação que a seleção de artistas deveu-se a 

fatores ligados à autonomia de cantores/grupos independentes, tais como Boca Livre, 

Dorival Caymmi, João do Vale e Sérgio Ricardo, que não prescindiam de liberação de 

gravadoras para constar no disco, e dos demais que, gentilmente, foram cedidos por elas. 
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O disco inicia e termina com a cantoria de “Pra não dizer que falei das flores 

(Caminhando)” pela plateia, expressando o elogio à dignidade do trabalhador, tema 

comum na esquerda dos anos 1970, e o clima acirrado de luta operária no momento 

daquele show. Afinal, Lula estava preso e, no dia 1º de Maio, cerca de cem mil pessoas 

fizeram uma passeata histórica em São Bernardo do Campo.310  

 

 

 

Saindo da igreja e de outros locais de concentração, 100 mil pessoas 

caminharam em passeata até o estádio, retomado pelos trabalhadores. 

Cantavam “Caminhando”, de Geraldo Vandré, e gritavam: “Se não 

soltar o Lula, ninguém vai trabalhar”. A greve prosseguiu, mas a partir 

daquele dia, o 30º dia de paralisação, os grevistas podiam ser demitidos 

sem direitos por abandono de emprego. 311 

 

 

 

Como parte desse ritual de contestação, “Caminhando” também foi cantada pela 

multidão que protestava em passeata. Ao que parece, essa música clássica da “Era dos 

Festivais” era uma das canções de MPB que mais tinha sido incorporada pela memória 

popular, apesar de ficar dez anos censurada. Vale lembrar que em 1979, a canção voltou 

às paradas de sucesso, seja pela liberação da gravação original de Geraldo Vandré, seja 

pela melodramática versão da cantora Simone.  

Alguns momentos do “Show 1º de Maio” de 1980, gravados em disco, merecem 

destaque. O cantor pernambucano Alceu Valença, em forma de pot-pourri, cantou “Ele 

disse” (Edgar Ferreira), música de 1956, e “Assum preto” (Luiz Gonzaga/ Humberto 

Teixeira). Alceu interpretou “Ele disse” na forma de um canto-falado, rememorando as 

palavras do ex-presidente da República, Getúlio Vargas, em sua Carta-Testamento. Nessa 

carta, Vargas escreveu: 

 

 

 

                                                           
310 Os discos possuem um conjunto de vinte e sete músicas cantadas por Gonzaguinha, Frenéticas, Luiz 

Gonzaga, Sérgio Ricardo, Boca Livre, Alceu Valença, Milton Nascimento, João do Vale, Moraes Moreira, 

Dorival Caymmi, Dona Ivone Lara, Beth Carvalho e Gal Costa, e consta como uma seleção do que foi 

apresentado, pois sabe-se, por meio de vídeos disponíveis na rede mundial de computadores e por fontes 

escritas, datadas da época, que outros artistas também tiveram presença garantida nesses shows.  
311 Disponível em: <http://memorialdademocracia.com.br/card/ditadura-ataca-a-greve-do-abc-lula-e-

preso> Acesso em 26 mai. 2016. 

http://memorialdademocracia.com.br/card/ditadura-ataca-a-greve-do-abc-lula-e-preso
http://memorialdademocracia.com.br/card/ditadura-ataca-a-greve-do-abc-lula-e-preso
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Meu sacrifício vos manterá unidos e meu nome será a vossa bandeira 

de luta. Cada gota de meu sangue será uma chama imortal na vossa 

consciência e manterá a vibração sagrada para a resistência. Ao ódio 

respondo com perdão. E aos que pensam que me derrotam respondo 

com a minha vitória. Era escravo do povo e hoje me liberto para a vida 

eterna. Mas esse povo, de quem fui escravo, não mais será escravo 

de ninguém.312 

 

 

 

 

A canção tece um elogio ao trabalhador-operário e à figura do próprio Vargas, o 

“pai das leis trabalhistas” brasileiras, como se percebe na letra abaixo, que reproduz dois 

versos da Carta-Testamento (em negrito): 

 

 

 

Ele disse muito bem  

O povo de quem fui escravo  

Não será mais escravo de ninguém 
Para todo operário do Brasil  

Ele disse uma frase que conforta  

Quando a fome bater na vossa porta  

O meu nome é capaz de vos unir  

Meus amigos por certo vão sentir  

Que na hora precisa estou presente  

Sou o guia eterno desta gente  

Com meu sangue o direito eu defendi 

Ele disse com toda consciência  

Com o povo eu deixo a resistência  

O meu sangue é uma remissão  

A todos que fizeram reação  

Eu desejo um futuro cheio de glória  

Minha morte é bandeira da vitória  

Deixo a vida pra entrar na história  

E ao ódio eu respondo com o perdão 313 

 

 

 

A execução de “Assum preto”, em seguida, faz um contraponto à “euforia” de 

“Ele disse” e marcava um lamento pela cegueira de um pássaro e sua resistência em viver 

cantando, tal como o trabalhador que, oprimido, resistia naquele 1º de Maio. 

[...] 

                                                           
312Disponível em: <http://www2.uol.com.br/historiaviva/artigos/as_duas_cartas_de_getulio_vargas.html>. 

Acesso em 26 mai. 2016. 
313 Letra completa e áudio na voz de Zé Ramalho, disponíveis em: <https://www.letras.mus.br/ze-

ramalho/400328/>. Acesso em 1º jun. 2016. 

http://www2.uol.com.br/historiaviva/artigos/as_duas_cartas_de_getulio_vargas.html
https://www.letras.mus.br/ze-ramalho/400328/
https://www.letras.mus.br/ze-ramalho/400328/
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Mas Assum Preto, cego dos óio 

Num vendo a luz, ai, canta de dor (bis) 

[...] 

Assum Preto veve sorto 

Mas num pode avuá 

Mil vez a sina de uma gaiola 

Desde que o céu, ai, pudesse oiá (bis) 

Assum Preto, o meu cantar 

É tão triste como o teu 

Também roubaro o meu amor 

Que era a luz, ai, dos óios meus 

[...]314 

 

 

 

 Alceu foi fortemente aplaudido. A plateia interagiu com o cantor, gritando e 

ovacionando muito, sobretudo na frase da Carta-Testamento que dizia: “o povo de quem 

fui escravo, não será mais escravo de ninguém”. A canção parecia dignificar o 

povo/trabalhador, transmitindo-lhe a ideia de que não seria mais explorado por ninguém, 

e afirmando que, em contraposição ao ódio, o trabalhador, dentro da chave de humanidade 

cristã, concederia seu perdão. Interessante notar como essa canção que, aparentemente, 

lembrava Vargas para enaltecer o trabalhador, expressou uma grande tensão com as lutas 

do Movimento Operário daquele momento. Afinal, como seria possível aplaudir Getúlio 

Vargas, que determinou interventores nos sindicatos, em meio àquela grande greve de 

1980, em que pairava a indignação pela intervenção militar no Sindicato de Metalúrgicos 

do ABC? Como aplaudir Vargas, o “pai da intervenção nos sindicatos”, sendo que, devido 

à intervenção militar, a maior e mais importante liderança sindical, Lula, estava preso por 

ordem judicial? 315 Enfim, essas mensagens foram minimizadas dentro do amplo espectro, 

de ditador a “pai dos pobres”, no qual Getúlio Vargas foi encaixado na História do Brasil. 

João do Vale, o famoso cantor do emblemático e crítico show “Opinião”, de 1964, 

que, no imediato pós-Golpe representava a aliança pecebista de classes, participou do 

espetáculo cantando “Não deixo de pensar”. O artista deixava manifesto um ato de 

resistência à falta de liberdade de expressão no país ao cantar-falar o seguinte trecho 

“mais óia João tá falando demais, eu acho bom deixar de falar, e falar eu deixo, mas não 

deixo de pensar”. Assim, a “frente de oposições” se explicitava, pois pecebistas e 

                                                           
314 Letra completa disponível em: <https://www.letras.mus.br/luiz-gonzaga/47082/>. Acesso em 18 mar. 

2016. 
315 Ver: Disponível em: <http://imediata.org/lancededados/lula/betto_detalhesbio.html>. Acesso em 22 fev. 

2016 

https://www.letras.mus.br/luiz-gonzaga/47082/
http://imediata.org/lancededados/lula/betto_detalhesbio.html
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sindicalistas, no momento majoritariamente petistas, compartilhavam sentimentos 

comuns, dando uma ideia de unidade de esquerdas, mascarada pela música popular. 

A participação de Moraes Moreira ficou registrada na execução da canção “Lá 

vem o Brasil descendo a ladeira”. A música enaltecia o trabalho e a força da destemida 

mulher brasileira, fazendo um elogio ao popular e à relação entre trabalho e música no 

cotidiano de uma mulher que “desce a ladeira”, uma alusão à descida do morro para a 

cidade. Segundo a imprensa, a apresentação de Moraes Moreira foi um dos momentos 

altos do espetáculo, cuja ovação e entusiasmo do público, cantando o refrão, contínua e 

alegremente. 

A participação de Chico Buarque não ficou registrada no disco da Ariola, mas há 

que se destacar que cantou uma música que jamais foi gravada em LP, “Linha de 

montagem” (FAIXA 25). A canção seria apresentada ao público no “Show da Vila 

Euclides”, em abril de 1980, cancelado duas vezes pelos órgãos de censura e vigilância 

do governo.316 

“Linha de montagem” era, ao mesmo tempo, uma crítica ao trabalho exaustivo, 

constante e frenético de operar máquinas, e um elogio à merecida paralisação dos 

trabalhadores em greve, lutando por seus direitos.  

 

 

 

Linha linha de montagem 

A cor a coragem 

Cora coração 

Abecê abecedário 

Opera operário 

Pé no pé no chão 

[...] 

Pensa pensa pensamento 

Tem sustém sustento 

Fé café com pão 

Com pão com pão companheiro 

Pára paradeiro 

Mão irmão irmão 

[...] 

As cabeças levantadas 

Máquinas paradas 

Dia de pescar 

Pois quem toca o trem pra frente 

Também de repente 

Pode o trem parar 

[...] 

                                                           
316 Disponível em: <http://www.chicobuarque.com.br/construcao/mestre.asp?pg=linhade_80.htm>. Acesso 

em 26 mai. 2016. 

http://www.chicobuarque.com.br/construcao/mestre.asp?pg=linhade_80.htm
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Samba samba são Bernardo 

Sanca são Caetano 

Santa santo André 

Dia-a-dia Diadema 

Quando for, me chame 

Pra tomar um mé 317 

 

 

 

Chico gravou a canção em um compacto duplo chamado “Show 1º de Maio” 

(PHILIPS, 1980), junto a Zizi Possi, que interpretou “Pedaço de mim” (Chico Buarque), 

a Ângela Rô Rô, que cantou “A mim e a mais ninguém” (Ângela Rô Rô/Sérgio bandeira), 

e a João Nogueira, que interpretou “Súplica” (João Nogueira/Paulo César Pinheiro). 

Dessa forma, fica justificado que o artista cantou, no mínimo, essa música no show do 

CEBRADE e o porquê seu tão famoso nome não constou no LP da Ariola.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32: Capa do compacto duplo “Show 1º de Maio”, de 1980. 

Fonte: Disponível em: 

<http://www.chicobuarque.com.br/construcao/mestre.asp?pg=linhade_80.htm>. Acesso em 26 

mai. 2016. 

 

                                                           
317 Letra completa e áudio disponíveis em: <http://www.vagalume.com.br/chico-buarque/linha-de-

montagem.html>. Acesso em 14 dez. 2015. 

http://www.chicobuarque.com.br/construcao/mestre.asp?pg=linhade_80.htm
http://www.vagalume.com.br/chico-buarque/linha-de-montagem.html
http://www.vagalume.com.br/chico-buarque/linha-de-montagem.html
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Talvez, a PHILIPS não cedeu os direitos de Chico Buarque, nem de Zizi Possi, 

Ângela RoRo e João Nogueira e, preferiu, na lógica de mercado, lucrar ela própria na 

apresentação dos artistas, produzindo um compacto. Ainda que nos idos de 1980, esse 

tipo de disco pequeno já não tivesse grande saída no mercado, havia a promessa de bons 

rendimentos, pois Chico Buarque, um dos artistas que, ao lado de Elis Regina e de 

Roberto Carlos, era campeão de vendas de discos no Brasil, desde a década de 1960. 318 

Além disso, vale apontar que “Linha de montagem” era a canção-tema do 

documentário homônimo, de Renato Tapajós, produzido entre 1979 e 1980 e lançado em 

1982, que retratava a reorganização do Movimento Operário ao final da década de 1970. 

O longa metragem foi censurado em meio à exibição, no dia da estreia, no Sindicato de 

Metalúrgicos de São Bernardo do Campo.319 

Por meio do registro ao vivo do “Show 1º de Maio”, é possível verificar a reação 

do público, aplaudindo e/ou ovacionando em meio às canções, na maioria de cunho social, 

referendando a hipótese que se tratou de um show-ritual. Artistas e plateia interagiam e 

partilhavam valores como união, liberdade de expressão e luta por direitos sociais, civis 

e políticos, marcando o retorno de um sentimento comunitário, ainda que limitado ao seus 

apelos meramente simbólicos, e um desejo coletivo por democracia e mais liberdade. 

Bom exemplo foi a apresentação de “Ele disse”, por Alceu Valença. Mesmo diante da 

tensão político-ideológica da letra da canção em momento de contestação à intervenção 

militar nos sindicatos, nota-se o apoio dado aos direitos dos trabalhadores e, por isso 

também, às greves operárias do período final da década de 1970 e início dos anos de 1980. 

O “Show 1º de Maio”, de 1981, foi outra promoção do CEBRADE. Foi realizado 

no Pavilhão do Riocentro, no dia 30 de abril, e transmitido pela Rede Bandeirantes no dia 

seguinte, no feriado do Dia do Trabalho. Sobre esse espetáculo não se tem muitas 

informações, uma vez que as notícias do atentado a bombas no Riocentro minimizaram a 

importância da noite de show na imprensa. Quanto aos artistas e seus repertórios, ficamos 

à mercê das informações resgatadas pelo CD “Show 1º de Maio” (Discobertas, 2011) e 

por ainda parcos dados sobre seus participantes da imprensa escrita e em materiais 

audiovisuais da rede.320 

                                                           
318 De acordo com os dados do IBOPE, de São Paulo e do Rio de Janeiro, dos anos de 1960 e 1970, 

levantados para a realização de nossa Dissertação de Mestrado. Ver: LUNARDI, 2015. 
319 Disponível em: <http://cultura.estadao.com.br/noticias/cinema,linha-de-montagem-recupera-origens-

do-sindicalismo,244161>. Acesso em 26 mai. 2016. 
320JT, 30/4/1981, “Cartaz. Show de 1º de Maio, p. 17; JB, 30/4/1981, “Cartaz Show 1º de Maio”, p. 2; 

VEJA, 6/5/1981, “1º de Maio no Rio. A volta do terror”, capa; “Bomba fere o DOI-CODI”, p. 20-25; 

“Partidos. Palco e palanque”, p. 27. 

http://cultura.estadao.com.br/noticias/cinema,linha-de-montagem-recupera-origens-do-sindicalismo,244161
http://cultura.estadao.com.br/noticias/cinema,linha-de-montagem-recupera-origens-do-sindicalismo,244161
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Figura 33: Capa do CD “Show 1º de Maio. 1981” (Discobertas, 2011). 

Fonte: Fotografia tirada por Rafaela Lunardi.  

(Acervo pessoal da autora) 

 

 

 

Nos registros, nota-se um tom mais “festivo” no show de 1981, se comparado ao 

de 1980, em meio à tensão de uma greve duramente reprimida pelo governo e pela polícia. 

No momento do show, não havia greves em curso, mas as lutas sindicais continuavam na 

agenda política e social. O PT já tinha sido fundado no ano anterior e Lula se retirava da 

presidência do sindicato para ser candidato a governador de São Paulo, na primeira 

eleição direta para o cargo desde 1962.  

O repertório registrado, transmite uma dinâmica festiva, como nos sambas de Beth 

Carvalho e de D. Ivone Lara, ou na dançante “Balancê (Eu quero dançar com você)” 

(FAIXA 26) (João de Barro/Alberto Ribeiro), regravada e cantada por Gal Costa.321  

 

 

Ô balancê 

Quero dançar com você 

Entra na roda morena pra ver 

Ô balancê balancê 

[...] 

Eu levo a vida pensando 

Pensando só em você 

E o tempo passa e eu vou me acabando 

                                                           
321 Disponível em: <http://www.abcdeluta.org.br/contexto.asp?id_ANO=43>. Acesso em 22 fev. 2016. 

http://www.abcdeluta.org.br/contexto.asp?id_ANO=43
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No balancê balancê 322 

 

 

 

 

Um contraponto ao clima aparentemente mais “leve” e “festivo” do show de 1981, 

no entanto, foi o histórico anúncio de Gonzaguinha sobre a explosão das bombas no 

Riocentro e algumas canções com conotações sociais mais explícitas, a exemplo da faixa 

“Imbalança”, que na verdade se chamava “Galope” (FAIXA 27), composta e cantada 

também pelo filho de Gonzagão.  

 

 

O galope só é bom quando é a beira mar 

O galope só é bom quando se pode amar 

Esse mote só é bom bem livre de cantar 

Falar em morte só é bom quando é pra banda de lá 

Ê sacode poeira 

Imbalança, imbalança, imbalança, imbalançá 

[...] 

Vamos mostrar pr'esses cabras como se dança o baião 

E quem quiser aprender é só prestar atenção 

Deixa essa criança chorar (2X) 

Não adianta cara feia, nem adianta se zangar 

Que ela só vai parar quando essa fome passar 

E doutor, uma esmola a um pobre que é são 

Ou lhe mata de vergonha ou vicia o cidadão323 

 

 

 

“Galope”, de 1974, era originalmente um baião que retomava a tradição musical 

brasileira, mencionando trechos de músicas de Luiz Gonzaga. No show, Gonzaguinha fez 

da canção quase um hino de crítica à Ditadura Militar, convocando o público a cantar 

junto a ele, em coro e de forma vagarosa e melancólica, o refrão “ê, sacode a poeira, 

imbalança, imbalança, imbalança”. A canção elogiava a coragem de agir, no jargão 

popular, de “sacodir a poeira”, para construir a tão sonhada democracia. 

Outras canções valorizavam os negros e criticavam a discriminação racial, como 

“Sorriso negro” (Adilson Barbado/Jorge Portela/Jair Carvalho), cantada por D. Ivone 

Lara, sambista muito popular à época e com boa presença no mercado fonográfico. 

                                                           
322 Letra completa e áudio disponíveis em: <http://www.vagalume.com.br/gal-

costa/balance.html#ixzz45WRQOI1o>. Acesso em 11 abr. 2016. 
323 Letra completa e áudio disponíveis em: <http://www.vagalume.com.br/gonzaguinha/galope.html>. 

Acesso em 11 abr. 2016. 

http://www.vagalume.com.br/gal-costa/balance.html#ixzz45WRQOI1o
http://www.vagalume.com.br/gal-costa/balance.html#ixzz45WRQOI1o
http://www.vagalume.com.br/gonzaguinha/galope.html
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Outras, expunham a vingança e o bem-estar pela superação de algo vencido, como 

apologia ao final do Regime Militar, como “Vou festejar” (Neoci/Dida/Jorge Aragão), na 

voz de Beth Carvalho. Outras, elogiavam a nação brasileira, como fez Gal Costa 

relembrando e interpretando “Aquarela do Brasil” (Ary Barroso). E outras, com 

mensagens mais ácidas, mas também esperançosas, como “Coisa mais maior de grande” 

e “Imbalança (Galope)”, compostas e cantadas por Gonzaguinha.  

Gonzaguinha, antes de iniciar a canção “Coisa mais maior de grande” (FAIXA 

28), interagia com a plateia, fazendo brincadeiras relacionadas a futebol. Perguntava ele 

se havia na plateia alguém do “mengo”, apelido do time de futebol Flamengo, do Vasco 

e do Botafogo, todos times fluminenses, e do Atlético Mineiro, o “galo”, de Minas Gerais. 

As torcidas desses times respondiam ao artista gritando e fazendo coro. Gonzaguinha 

ainda brincava que do time paulista, o Corinthians, não era possível fazer coro (numa 

demonstração de que não era corinthiano, ainda que dissesse que gostava muito do time). 

Durante a brincadeira, o cantor falava que aquilo de torcida dividida, na verdade, 

não queria dizer nada, pois naquele show havia uma unidade, uma torcida por “uma coisa 

muito maior”, subentendendo que falava de união e compartilhamento de ideias 

democráticas. Com uma música, cujo título tinha um apelo popular ao ser uma expressão 

equivocada, do ponto de vista da norma culta da Língua Portuguesa, “Coisa mais maior 

de grande”, Gonzaguinha unia à política alguns signos populares convencionais, como 

expressões linguísticas fora da norma culta ou alusões ao futebol. 

 

 

Enquanto eu acreditar que a pessoa é a coisa mais maior 

de grande 

Pois que na sua riqueza revoluciona e ensina 

Pois pelas aulas do tempo, aprende, revolta por cima 

Eu vou cantar... Por aí (2X) 

[...] 

O movimento da vida não deixa que a vida seja sempre 

igual 

Pois nada se repete, nem o sol 

Pois veja que o bem só é bem pra quem ele 

Faz bem mas pr'um outro pode ser um mal 

[...] 

Que pena daquele que pensa da sua exata continuação 

[...] 324 

                                                           
324 Letra completa e áudio disponíveis em: <http://www.vagalume.com.br/gonzaguinha/coisa-mais-maior-

de-grande.html#ixzz45WUSf6Dr>. Acesso em 22 fev. 2016. 

http://www.vagalume.com.br/gonzaguinha/coisa-mais-maior-de-grande.html#ixzz45WUSf6Dr
http://www.vagalume.com.br/gonzaguinha/coisa-mais-maior-de-grande.html#ixzz45WUSf6Dr
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Na sequência, Gonzaguinha, a pedido dos organizadores do show, comunicou ao 

público um acontecimento grave que tinha acabado de ocorrer nas áreas externas do 

Pavilhão do Riocentro. De acordo com o produtor Marcelo Fróes, é provável que o 

discurso rápido do cantor deveu-se ao fato de ele ter acabado de tomar conhecimento 

sobre as explosões das bombas e ainda não tinha informações suficientes acerca dos 

acontecimentos.325  

Segue a transcrição do discurso de Gonzaguinha, na faixa 13 do disco “Show 1º 

de Maio”:  

 

 

Eu devo dizer a vocês uma coisa que é muito importante 

Pra isso as pessoas organizadoras da festa me pediram e me falaram 

Talvez, não chegue depois do que você souber 

No meio do espetáculo, durante o espetáculo, explodiram, eu disse 

explodiram, duas bombas 

Essas duas bombas que explodiram foram mais duas tentativas de 

acabar com a realização dessa festa que foi “conseguida” 

Essas duas bombas representam, exatamente, uma luta para destruir 

aquilo que nós todos queremos, uma democracia, uma liberdade 

Lembrem-se muito bem disso 

Porque depende de vocês essa festa no ano que vem 

Por favor, desculpem, desculpem o atrapalho, a festa é sua.  

(FAIXA 29) 

 

                                

 

 
 

 Enquanto Gonzaguinha falava, a plateia gritava, mas, ao mesmo tempo, pedia 

silêncio, chegando mesmo a silenciar, num silêncio ruidoso de dezenas de milhares de 

pessoas. Nesse anúncio percebe-se o “clima” de contestação que acontecia o espetáculo. 

Enquanto Gonzaguinha falava, um grito de “assassinos” foi solto por alguém da plateia e 

quando o artista afirmou vagarosamente que aquela festa havia sido “conseguida”, 

indicando todo o processo de luta pelo qual passavam não só os trabalhadores, mas toda 

a sociedade civil brasileira, na transição das décadas de 1970 e 1980, ouviu-se uma 

verdadeira convulsão do público e efusivos aplausos. 

                                                           
325 Arquivo N (17/2/2014). Atentado que marcou fim da ditadura no Brasil volta à pauta após 33 anos. 

Disponível em: <http://globotv.globo.com/globo-news/arquivo-n/v/atentado-que-marcou-fim-da-ditadura-

no-brasil-volta-a-pauta-apos-33-anos/3160633/>. Acesso em: 18 fev. 2014. 

 

http://globotv.globo.com/globo-news/arquivo-n/v/atentado-que-marcou-fim-da-ditadura-no-brasil-volta-a-pauta-apos-33-anos/3160633/
http://globotv.globo.com/globo-news/arquivo-n/v/atentado-que-marcou-fim-da-ditadura-no-brasil-volta-a-pauta-apos-33-anos/3160633/
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A ideia da “festa popular” conquistada pelos trabalhadores em meio a uma 

conjuntura ainda autoritária e repressiva, destacada por Gonzaguinha, denotava o caráter 

também festivo das manifestações de oposições, sobretudo essas marcadas por 

espetáculos musicais. A valorização do “sujeito povo-trabalhador” e toda sua cultura era 

um pressuposto da nova esquerda petista, que buscava se aproximar do “popular” e 

retomar um protagonismo da sociedade civil, construindo pontes simbólicas entre os 

vários grupos e classes sociais. Neste sentido, a MPB, herdeira da cultura nacional-

popular e lastreada por gêneros musicais de ampla disseminação, com o baião e o samba, 

era uma espécie de liga simbólica para fundamentar o ritual de oposição que se 

pressupunha amplo e frentista, apesar de, como estratégia política, o frentismo já estar em 

crise no início dos anos 1980.   

O samba, como já mencionamos, tinha espaço privilegiado no gosto popular e, 

assim, pode-se pensar no grande sucesso que teve a canção “Pão e poesia” (FAIXA 30) 

(Moraes Moreira/Fausto Nilo), na voz de Simone, nesse ano de 1981.326 

 

 
 

Felicidade é uma cidade pequenina 

é uma casinha é uma colina 

qualquer lugar que se ilumina 

quando a gente quer amar 

Se a vida fosse trabalhar nessa oficina 

fazer menino ou menina, edifício e maracá 

virtude e vício, liberdade e precipício 

fazer pão, fazer comício, fazer gol e namorar 

Se a vida fosse o meu desejo 

dar um beijo em teu sorriso, sem cansaço 

e o portão do paraíso é teu abraço 

quando a fábrica apitar 

[...] 

É a faculdade de sonhar é uma poesia 

que principia quando eu paro de pensar 

pensar na luta desigual, na força bruta, meu amor 

que te maltrata entre o almoço e o jantar 

[...] 

E como o doce não esconde a tamarinda 

essa beleza só finda 

quando a outra começar 

vai ser bem feito nosso amor daquele jeito 

nesse dia é feriado não precisa trabalhar 

[...] 327 

                                                           
326 A canção compõe o disco “Amar” (CBS, 1981), de Simone. 
327 Letra completa disponível em: <https://www.letras.mus.br/moraes-moreira/47520/>. Acesso em 23 fev. 

2016. 

https://www.letras.mus.br/moraes-moreira/47520/
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Tratando da felicidade com o feriado do Dia do Trabalho, a canção remetia à 

poesia que, com a leveza de sua batida de samba, aparecia na vida do trabalhador quando 

ele descansava, deixava de pensar em sua dura realidade, na sua luta e na sua opressão. 

A música anunciava o desejo por felicidade, em sua forma simples, representada pelo 

namoro, pelo futebol, pelo descanso do trabalhador, que, metaforicamente, foram 

traduzidos como cidade e casinha pequenas e amor. Apesar do sucesso nesse ano, somente 

no ano seguinte, em 1982, foi interpretada por Simone no show “Canta Brasil 2”.328  

Após anunciar a explosão das bombas no espetáculo de 1981, Gonzaguinha 

interpretou “Vida de viajante”, de sua própria autoria, em dupla com seu pai, Luiz 

Gonzaga, como no show que os dois artistas faziam em turnê pelo Brasil no período. 

Percebe-se no áudio que a plateia participou ativamente dessa apresentação, 

acompanhando com palmas e gritos, de forma alegre e efusiva, a letra que tratava da vida 

de um viajante que observava com tristeza as contradições brasileiras manifestas no verso 

“mostre o sorriso/ mostre a alegria/ mas eu mesmo não”. 

Segundo o produtor dos CDs “Show 1º de Maio”, Marcelo Fróes, ele e sua equipe 

de trabalho não tinham o show inteiro disponível em áudio. Mas ele confirmou que a 

ordem de apresentação das canções no espetáculo era aquela mesma que aparece no disco 

de 1981. As apresentações de Gonzagão e Gonzaguinha, então, segundo Fróes, foram o 

grand finale do show.  

Assim, compreendemos que tanto o disco como o espetáculo em si são exemplos 

do modo ritualístico que se afirmava a sociabilidade da oposição civil ao Regime. 

Explicitam a resistência do público presente, transmutando-o em uma comunidade 

política presencial. Mesmo o impacto das notícias nefastas daquela noite, não permitiu 

que a festa do Dia do Trabalho e os valores ideológicos que ali se partilhavam fossem 

afetados.329 

O show entrou para a História do Brasil como uma quase tragédia. Houve a 

explosão de duas bombas na parte externa do Riocentro, em mais um dos episódios há 

muito tempo nebulosos da Ditadura Militar, que após o relatório da Comissão Nacional 

da Verdade, está devidamente esclarecido.330 De início, foi acusado pelo governo como 

um fracassado atentado terrorista de esquerda. Na verdade, foi um atentado da direita 

                                                           
328 Vídeo disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=3LZZsh66eBI>. Acesso em 22 mar. 2016. 
329 Informação obtida por meio de contato online com Marcelo Fróes, em 10 de março de 2016. 
330 O Relatório está disponível em: <http://www.cnv.gov.br/>. Acesso em 1º jun. 2016. 

https://www.youtube.com/watch?v=3LZZsh66eBI
http://www.cnv.gov.br/
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militar, de grupos clandestinos ligados à linha dura, insatisfeitos com a política de 

Abertura do Regime.331 

Na transição nos anos 1970 e 1980, como uma forma de reação da direita ante a 

mobilização da sociedade civil, houve o aumento do número de atentados a bombas e 

sequestros. No período, de acordo com Marcos Napolitano, grupos de direita ligados à 

comunidade de informações agiam “clandestinamente à medida que seu poder 

institucional decrescia [...]” e passaram “a praticar ataques à bomba contra entidades 

civis, como ABI e a OAB, além de ameaçar e sequestrar ativistas dos direitos 

humanos”.332 

Devido ao incidente, pouco se noticiou na imprensa sobre o show de MPB do 1º 

de Maio, tal como vinha sendo corriqueiro desde 1979. Por meio de uma nota do jornal 

Folha de S. Paulo, sabemos que a Rede Bandeirantes transmitiu o espetáculo pela TV no 

Dia do Trabalho, como parte da programação especial do feriado de 1º de Maio.333 

Desconhecemos se o anúncio de Gonzaguinha sobre as explosões das bombas foi ao ar, 

mas nos parece improvável, pois a censura, ainda vigente, não o permitiria. O que 

pudemos averiguar é que o tape do show foi encontrado no acervo do Instituto Cultural 

Cravo Albin, resgatado por Marcelo Fróes, e somente veio a público no CD produzido 

pela Discobertas, em 2013. 

As análises dos shows do “1º de Maio” demonstram que eles tinham uma 

ritualística de protesto, tendo em vista a forma de organização que apresentavam: a 

promoção ligada a entidades de esquerda; a produção preocupada em elaborar um show 

musical com elenco de MPB, que participava por vontade própria, em nome de uma 

causa, e sem recebimento de cachês; os artistas participantes, que, ligados aos temas 

políticos a eles contemporâneos eram os que mais se destacavam na oposição aos 

militares; e a relação entre artistas e plateia que se dava de forma direta, entre aplausos, 

gritos e assovios quando eram remetidos temas ligados à política e à sociedade brasileiras, 

                                                           
331 JT, 2/5/1981, “O atentado. Agentes do DOI-CODI nas explosões do 1º de Maio”, p. 5.; OESP, 1º/5/1981, 

“Bomba mata um e fere militar no Rio”, p. 9. 
332 Cf. NAPOLITANO, 1998, p. 83. Há indícios, manifestos na imprensa, de que as suspeitas em torno dos 

espetáculos promovidos pelo CEBRADE no 1º de Maio eram corriqueiras, pois sabe-se, por exemplo, que 

em 1980 tentaram retirar do palco o baterista de Fagner e cortaram, provisoriamente, o som de Alceu 

Valença. Em 1981, ao final do show, Chico Buarque chegou a declarar que a explosão das bombas se 

tratava de um atentado terrorista contra o povo brasileiro, ver:  Arquivo N (17/2/2014). Documentário da 

Globonews: Atentado que marcou fim da ditadura no Brasil volta à pauta após 33 anos. Disponível 

em: <http://globotv.globo.com/globo-news/arquivo-n/v/atentado-que-marcou-fim-da-ditadura-no-brasil-

volta-a-pauta-apos-33-anos/3160633/>. Acesso em: 18/2/2014.  
333 Não tivemos acesso aos tapes da TV Bandeirantes, nem ao roteiro completo dos shows para o melhor 

aprofundamento das questões expostas.  

http://globotv.globo.com/globo-news/arquivo-n/v/atentado-que-marcou-fim-da-ditadura-no-brasil-volta-a-pauta-apos-33-anos/3160633/
http://globotv.globo.com/globo-news/arquivo-n/v/atentado-que-marcou-fim-da-ditadura-no-brasil-volta-a-pauta-apos-33-anos/3160633/
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em consonância, portanto, com um discurso crítico e a favor da redemocratização em 

voga no período.  

Quanto ao repertório escolhido para o show, percebemos a proeminência de 

canções apresentando temáticas sociais, ora de retomada da “música de protesto”, ora de 

lirismo, mas sempre com uma mensagem de irmandade, de união e de liberdade.  

Enfim, dentro de tudo o que apontamos até aqui, relativo às cisões das oposições, 

analisamos que a música fazia um papel de antagonista aos sectarismos das esquerdas, 

mascarando suas discordâncias internas e concedendo uma “unidade”, agora, não mais 

em termos de uma frente, mas pelo viés do simbolismo, da arte e da emoção. 

 

 

4.2.2 Shows “Canta Brasil” 

 

 As crises entre o PCB e o Movimento Sindical ligado ao PT, a partir de 1981, fez 

com que o “partidão” perdesse espaço nesse movimento social. Consequência disso, o 

CEBRADE não mais promoveu os shows do 1º de Maio.334  

Como uma espécie de sucessor desses espetáculo, surgiram os shows “Canta 

Brasil”. O primeiro desses shows, que, em teoria, não tinha o objetivo de comemorar o 

Dia do Trabalho, seria apresentado em junho de 1981, como mais uma atividade cívico-

artística em prol da redemocratização brasileira e de apoio a entidades políticas. 

As três edições dos “Canta Brasil” foram outros espaços, onde uma série de 

artistas de MPB se encontraram para dar apoio às causas oposicionistas. Possuíam uma 

produção muito aprimorada, apoiada, ao lado de outros, pela Rede Globo de Televisão.  

O primeiro show foi realizado em 7 de fevereiro de 1982, no Estádio do Morumbi, 

na cidade de São Paulo. Foi uma promoção do Movimento Revolucionário 8 de Outubro 

(MR-8) - principal donatário da Confederação Nacional das Associações de Moradores 

(CONAM), fundada em janeiro de 1982, e em prol do que se fez o espetáculo -, da Rede 

Globo de Televisão e da produtora Showmar.335 A direção coube a Daniel Filho, da Rede 

Globo, e o convite aos artistas ficou a cargo do produtor do show, Antônio Maria. 

                                                           
334 Cf. NAPOLITANO, 2013. 
335 A CONAM foi fundada no dia 17 de janeiro de 1982. Era um movimento nacional popular e comunitário, 

tendo como papel organizar as federações estaduais, uniões municipais e associações comunitárias, 

entidades de bairro e similares. Ver: CONAM: Uma história de luta. In: Confederação Nacional de 

Moradores, disponível em: <http://www.conam.org.br/historico/. Acesso em 23 fev. 2016. 

http://www.conam.org.br/historico/
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Compareceram cerca de noventa mil pessoas e, prova da enorme repercussão e sucesso, 

os ingressos foram muito solicitados até o dia anterior ao espetáculo musical.  

Esse show não foi realizado em junho de 1981, para arrecadar fundos para a 

CONCLAT, tal como estava previsto. Segundo Chico Buarque, em entrevista às páginas 

amarelas da revista Veja, muitos artistas temiam um novo atentado, como o ocorrido no 

Riocentro, no “Show 1º de Maio”.336 A nova data escolhida para o show, em fevereiro de 

1982 e não em abril/maio do mesmo ano, como tradicionalmente eram feitos esses 

grandes espetáculos musicais em prol dos trabalhadores, também se deveu ao episódio 

nefasto do Riocentro. 

Com essas informações, salta aos olhos as grandes diferenças que os “Canta 

Brasil” tinham com os shows do 1° de Maio do CEBRADE. A participação da Rede 

Globo pode dar a real dimensão de como os espetáculos dispunham de uma grande soma 

para sua produção, assim como a presença de uma empresa profissional, especialista e 

produtora de eventos, a Showmar.  

Mas o que faria a Rede Globo, fiel aliada do Regime Militar, promovendo um 

evento musical com artistas de MPB, ao lado do MR-8, grupo de esquerda radical, adepto 

do confronto armado, e que ali estava para arrecadar fundos para uma entidade de 

características sociais como a CONAM?  

De um lado, sem dúvidas, havia interesse da Rede Globo em ocupar essa fatia de 

mercado de espetáculos musicais que, posteriormente, eram televisionados, lembrando 

que os grandes shows do CEBRADE foram transmitidos pelas TV Tupi e Bandeirantes. 

Por outro lado, o MR-8, com intuitos de arrecadar dinheiro para a realização da CONAM, 

viu na parceria com a Rede Globo, uma “aliança” para ampliação da divulgação do 

espetáculo. Além disso, não nos esqueçamos que, apesar de liberal e aliada dos militares, 

paradoxalmente, havia muitos comunistas no quadro profissional dessa emissora de 

televisão, a exemplo dos autores de novelas. 

Diante disso, nota-se novamente a grande confusão que havia nas esquerdas, pois 

o MR-8, defensor da Luta Armada e convertido naquele momento à luta política, 

contraditoriamente, se “aliava” a liberais e aos possíveis comunistas, que, naquele 

período, já perdiam terreno para o petismo.337 Para ampliar esse leque das contradições 

políticas das oposições envolvidas nesse espetáculo, segundo Chico Buarque, após 

                                                           
336 VEJA, 17/2/1982, “Entrevista: Chico Buarque: sou um boi de piranha”, p. 3-4. 
337 Cf. NAPOLITANO, 2013. 
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conversa com Lula, parte do dinheiro também foi para Centro de Animação Popular de 

São Paulo (ligado ao PT) e para o Sindicato dos Músicos do Rio de Janeiro.  

 O show contou com a apresentação de Hilton Gomes, locutor oficial dos Festivais 

Internacionais da Canção (FICs), da Rede Globo, e com as presenças de Paulinho da 

Viola, que interpretou “Foi um rio que passou em minha vida”, “Onde a dor não tem 

razão” e “Pra jogar no oceano”, de Elba Ramalho, de Ivan Lins, que cantou “Começar de 

novo”, de Milton Nascimento, que interpretou “Caçador de mim”, “Canção da América” 

e “Maria, Maria”, sendo as duas últimas em homenagem a Elis Regina, de MPB-4, que 

interpretou “A lua”, de Toquinho, que cantou “Doce vida”, de Nara Leão, que cantou 

“Coca-cola na China” e “Olê, olá”, de Djavan,  de Simone, que interpretou “Aquarela do 

Brasil”, “Tô chegando, “Pequenino cão” e “Caminhando”, de Chico Buarque, que cantou 

“Meu guri”, “O que será?” e “Piruetas”, junto ao “trapalhão” Renato Aragão, de João 

Bosco, que também homenageando Elis, cantou “O bêbado e a equilibrista”, de Clara 

Nunes, de Pepeu Gomes, de Baby Consuelo, de Gonzaguinha e de Moraes Moreira, que, 

finalizando o show, interpretou “Varre, varre vassourinha” e “Festa do interior” com 

todos os artistas no palco. Os baianos, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa e Maria 

Bethânia não constaram entre o rol de artistas participantes, algo que foi sentido e 

comentado por todos, segundo a imprensa da época.338 

Na chamada para o Fantástico, Chico Buarque e Simone difundiram que Sílvio 

Rodrigues e Pablo Milanés, artistas cubanos, ícones do engajamento artístico na América 

Latina, também compareceriam ao evento, o que não aconteceu339 

Chico Buarque foi o animador da festa, que, de acordo com os periódicos, teve 

momentos de lembranças a Elis Regina, cantora recém falecida. João Bosco cantou “O 

bêbado e a equilibrista” em sua homenagem, assim como Milton Nascimento interpretou 

“Maria, Maria” e “Canção da América”, recordando a “velha amiga”. Segundo os 

periódicos, o público não se cansava de fazer coro de “Elis, Elis...” entre uma entrada e 

outra dos artistas, como também havia faixas com dizeres que externavam a consternação 

pela ausência da cantora no evento, assim como um retrato da artista projetado no fundo 

do palco. 

 

                                                           
338 JT, 8/2/1982, “Canta Brasil. Emoção por Elis”, p. 12.; “Canta Brasil. Desmaios, reclamações, drogas...”, 

p. 13.; FSP, 9/2/1982, “A grande festa do som brasileiro”, p. 27.; OESP, 7/2/1982, “Canta Brasil, hoje, 19 

horas”, p. 38.; VEJA, 17/2/1982, “Entrevista. Chico Buarque. Sou um boi de piranha”, p. 3-4. 
339 Ver: Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=OBnPpcS-gC4>. Acesso em 27 nov. 2015. 

https://www.youtube.com/watch?v=OBnPpcS-gC4
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Figura 34: Faixa para Elis Regina no “Canta Brasil”. 

Fonte:  JORNAL DA TARDE (JT), 8/2/1982, “Canta Brasil. Emoção por Elis”, p. 12.  

(Acervo APESP) 

 

 

 

 

 

Essa lembrança à morte da cantora é bastante sintomática da imagem de artista 

engajada que Elis Regina passou a ter desde meados da década de 1970. A intérprete foi 

aguçando seu engajamento político, participando de algumas atividades, até onde se pode 

constatar, em prol da Anistia, do Movimento Feminista e do Movimento Sindical, 

tornando-se um dos ícones artísticos da luta antiautoritária no Brasil. 340 

Tais informações podem ser verificadas em sua última entrevista, no programa 

Jogo da Verdade, da TV Cultura, em janeiro desse mesmo ano de 1982.341 Elis disse que 

fazia “algumas coisas”, subentendidas que se ligavam às causas políticas oposicionistas, 

mas que preferia não comentar, porque achava que era seu papel como artista-cidadã e 

que, por isso, não precisava se vangloriar. É possível que Elis procurasse ser cautelosa ao 

se expor ou ao expor suas atuações políticas, devido ao clima de censura e de perseguições 

que ainda haviam no país, mesmo em momento de Abertura. 

Segundo a imprensa, um dos momentos emblemáticos do “Canta Brasil” foi 

Simone cantando “Pra não dizer que não falei das flores”, música que já fazia parte do 

repertório da artista, desde 1979, quando, após a liberação da canção pela censura, 

compôs o álbum “Simone. Show gravado no Canecão em 20/12/1979” (EMI-ODEON, 

1980). O Jornal da Tarde noticiou que a música “provocou a maior onda de comoção de 

todo o show”, pois, enquanto Simone cantava, o público a acompanhava com “punhos 

                                                           
340 Ver o material áudio “PROJETO ELIS REGINA”, disponível no Museu da Imagem e do Som de São 

Paulo (MIS/SP).  
341 Ver: Elis Regina no programa “Jogo da verdade”, TV Cultura, em 1982. 
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levantados, dedos abertos em sinal de paz, movimentos ondulares de corpos 

abraçados”.342  

Aqui, fazemos duas ressalvas. Na década de 1970, “Caminhando” adquiriu 

sentidos polissêmicos, causando comoção e resgatando o imaginário de protesto dos anos 

de 1960. Naquele contexto, de resistência pacífica aos militares, o imaginário de “as flores 

vencendo o canhão” era mais forte que o de união - discurso já em desuso devido à 

derrocada da frente de oposições - e a de ação imediata, expressa nos versos “vem, vamos 

embora, que esperar não é saber”.  

Em outro sentido, a interação da plateia, descrita pelo jornal, com diferentes 

gestuais de braços e corpo, demonstram imaginários de lutas distintas, ainda que ligados 

aos ideários de esquerda e de contestação ao sistema, como: punhos levantados relativos 

ao socialismo e dedos abertos em sinal de paz (e amor) ligados ao movimento hippie, 

forte nos Brasil na década de 1970. Simone, que, a pedidos do público, precisou repetir a 

canção, chorou em meio à primeira execução da música, acentuando o clima de emoção 

e compondo parte da performance de artista engajada que a cantora passou a ter nesse 

final dos anos de 1970, participando, inclusive, desde a primeira edição do “Show 1º de 

Maio”, em 1979.  

Gonzaguinha também manifestou engajamento ao fazer, segundo a Folha, “um 

pequeno discurso sobre memória, saudade, trabalho e liberdade” e cantando, em 

seguida, “Explode coração” (FAIXA 31), uma canção que explicitava os limites daquele 

momento político e da iminência da explosão dos sentimentos libertários, que nasciam, 

rompiam e rasgavam os corações. 

 

 

Chega de tentar dissimular e disfarçar e esconder 

O que não dá mais pra ocultar e eu não posso mais calar 

[...] 

Chega de temer, chorar, sofrer, sorrir, se dar 

E se perder e se achar e tudo aquilo que é viver 

[...] 

Nascendo, rompendo, rasgando, tomando, meu corpo e então eu 

Chorando, sofrendo, gostando, adorando, gritando 

Não dá mais pra segurar, explode coração 343 

                                                           
342 Para assistir à performance de Simone cantando “Caminhando”, no Canta Brasil I, ver: Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=EE1RCscYchc&feature=iv&src_vid=yrNx98FhUo4&annotation_id

=annotation_228376>. Acesso em 27 nov. 2015.; JT, 8/2/1982, “Canta Brasil. Emoção por Elis”, p. 12. 
343 Letra e áudio disponíveis em: <http://musica.com.br/artistas/gonzaguinha/m/nao-da-mais-pra-segurar-

explode-coracao/letra.html>. Acesso em 27 nov. 2015. 

https://www.youtube.com/watch?v=EE1RCscYchc&feature=iv&src_vid=yrNx98FhUo4&annotation_id=annotation_228376
https://www.youtube.com/watch?v=EE1RCscYchc&feature=iv&src_vid=yrNx98FhUo4&annotation_id=annotation_228376
http://musica.com.br/artistas/gonzaguinha/m/nao-da-mais-pra-segurar-explode-coracao/letra.html
http://musica.com.br/artistas/gonzaguinha/m/nao-da-mais-pra-segurar-explode-coracao/letra.html
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Em reportagem feita nos camarins do espetáculo, a Folha deu ênfase aos 

posicionamentos políticos dos artistas, citando os casos de Elba Ramalho, Baby 

Consuelo, Pepeu Gomes, Moraes Moreira e Ivan Lins.344 De um lado, apresentou que 

Elba “curiosamente, não sabia a quem se destinava seu cachê e dos demais artistas do 

Canta Brasil” e teria dito: “’Conam? Nunca ouvi falar, mas confio no Chico [Buarque]. 

Se ele acha que o dinheiro dever ser destinado a tal entidade entre outras, é porque ela 

merece’”. Segundo o jornal, Baby, Pepeu e Moraes Moreira “tampouco ouviram falar da 

‘tal Conam’”, e Baby Consuelo teria dito que “‘meu negócio é outro [...], meu negócio é 

amor e paz”. Por outro lado, a reportagem deu espaço ao depoimento do cantor e 

compositor Ivan Lins, que se mostrou entusiasmado com o show, sobretudo pela 

capacidade de organização artística em torno de uma causa “mesmo que a verba fosse 

destinada para o Juca Chaves comprar uma Mercedes-Benz, ainda acharia ótimo, 

porque isso mostra a união dos artistas em torno de um mesmo ideal”. 

Nitidamente, a Folha de S. Paulo tentou minimizar a politização dos artistas, 

procurando mostrar que alguns desconheciam completamente as causas políticas e sociais 

envolvidas no evento. Nota-se a insistência da reportagem em questionar o engajamento 

dos artistas, talvez para pôr em xeque a politização de fato do evento ou sua validade 

como manifestação cívica de oposição ou resistência. Em momento de pressão por 

posicionamentos políticos, mostrar-se indeciso ou não conhecedor da causa a que se 

participava parecia algo inconcebível e deslocado daquele contexto, no qual a 

redemocratização ainda era um sonho daqueles que se opunham ao Regime Militar.  

Nesse sentido, parece-nos evidente que, como estratégia de atração de público, os 

artistas convidados para aquele “Canta Brasil” eram de grande prestígio social e artístico. 

Era muito mais que uma reunião artística de identidade política. Os depoimentos dos 

cantores deixam claro a liderança, especialmente política, de Chico Buarque entre os 

artistas ligados à música, algo já notado nos shows do CEBRADE, nos quais atuava 

fortemente, tanto na organização como em apresentações.  

Em entrevista às páginas amarelas da revista Veja, Chico Buarque disse que 

insistia em fazer política, expressando seu papel de agente político de oposição, à medida 

que afirmava se incomodar com o fato de músicos só fazerem músicas e de cineastas só 

fazerem cinema, por exemplo.345 Segundo ele, respondendo ao questionamento da, 

segundo a revista, falta de politização de certos cantores no “Canta Brasil”, Chico 

                                                           
344 FSP, 9/02/1982, “Muita descontração nos camarins”, p. 27. 
345 VEJA, 17/2/1982, “Entrevista: Chico Buarque: sou um boi de piranha”, p. 3-4. 
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respondeu: “O artista, principalmente o músico popular, tem uma ligação muito grande, 

instintiva, com a problemática social, com as causas populares e isso exprime às vezes 

até com certa ingenuidade política”. Dessa forma, Chico enfatizava que a música popular, 

mesmo que não tivesse a intenção, dialogava com as angústias de seu tempo presente, no 

caso, dando sentido de pertencimento às causas oposicionistas ao Regime Militar, 

compondo aquilo que, segundo a teoria, seria a estrutura de sentimento. 

 Em comemoração ao Dia do Trabalho e em outro ato de resistência artística mais 

distante dos grandes centros, houve o segundo “Canta Brasil”. Cerca de cinquenta mil 

pessoas compareceram ao Estádio do Beira Rio, em Porto Alegre, no dia 30 de abril de 

1982. O show contou com as presenças de artistas que, majoritariamente, à exceção de 

Gilberto Gil, Beth Carvalho e Nara Leão, estiveram no “Canta Brasil” anterior, como 

Chico Buarque, Simone, Djavan, Gonzaguinha, Pepeu Gomes, Baby Consuelo, João 

Bosco, Elba Ramalho, Paulinho da Viola, MPB-4 e Ivan Lins, e dos gaúchos que fariam 

muito sucesso nos anos de 1980, Kleiton e Kledir. 346 É provável que essa segunda edição 

em um mesmo ano tenha acontecido por não ter havido o “Canta Brasil” de 1981, devido 

ao temor de mais um atentado a bombas, tal como ocorreu no Riocentro. 

 Em 30 de abril de 1983, houve o terceiro e último show “Canta Brasil”, também 

em comemoração ao Dia do Trabalho. O espetáculo, sob a direção de Fernando Peixoto, 

aconteceu no Pavilhão de Exposições do Anhembi, na cidade de São Paulo, e contou com 

a organização e o apoio do CEBRADE, da Rede Globo e da Paulistur, na época, a 

Empresa Paulista de Turismo.347 Até onde consta, o ator Gianfrancesco Guarnieri, antes 

de começar o espetáculo, e dando o tom político do evento, discursou “relacionando o 

dia do trabalho como a ‘libertação dos povos da América Latina’”.348  

No show estiveram Chico Buarque, Simone, Gilberto Gil, João Nogueira, que 

homenageou a recém falecida sambista Clara Nunes, Carlinhos Vergueiro, Francis Hime, 

Frenéticas, Erasmo Carlos, Toquinho, Sérgio Ricardo, João Bosco, Kleiton e Kledir, Fafá 

de Belém, que cantou “Bilhete” (Ivan Lins/Vitor Martins) e “Nos bailes da vida” (Milton 

Nascimento/Fernando Brant), Elba Ramalho, Paulinho Boca de Cantor, Baby Consuelo, 

Pepeu Gomes e Paulinho da Viola. 

                                                           
346 FSP, 03/05/1982, “Um sucesso a segunda versão de Canta Brasil”, p. 23. 
347Sobre a Paulistur, ver: Disponível em: 

<http://www.sindetursp.com.br/downloads/sindetursp_50anos.pdf>. Acesso em 23 mar. 2016. 
348 FSP, 2/05/1983, “Nem as estrelas salvam a festa”, Ilustrada, p. 19. 

http://www.sindetursp.com.br/downloads/sindetursp_50anos.pdf
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De acordo com a Folha de S. Paulo, diferente das outras edições, essa foi a de 

menor sucesso, pois eram esperadas setenta mil pessoas e compareceram somente vinte 

mil. Em maioria, o público era composto de estudantes, que pagaram altos preços pelos 

ingressos. Aos artistas, como era comum, não foram pagos cachês, pois a renda do 

espetáculo fora revertida para os sindicatos dos músicos do Rio de Janeiro e de São Paulo, 

para a Campanha da Solidariedade da Igreja Católica, para o Fundo de Assistência Social 

do Estado de São Paulo e para o CEBRADE.349  

Diante disso nota-se claramente o viés oficial (e paulista) do espetáculo, que 

aconteceu no Estado de São Paulo, na época, governado por Franco Montoro, 

pemedebista que tinha o apoio do “partidão”.350 Também percebe-se, mais uma vez, o 

viés político-social de tal apresentação musical e de solidariedade às causas políticas de 

entidades ligadas à oposição ao Regime Militar. Isso também será observado no próximo 

capítulo, nos eventos ligados às pastorais e a outras entidades da Igreja Católica, que 

estabeleceram relações diretas com a mobilização dos trabalhadores.  

O clima de pertencimento às causas oposicionistas e democráticas do “Canta 

Brasil 3” ficaram evidentes em alguns depoimentos de artistas, manifestos nos periódicos 

Jornal da Tarde e O Estado de S. Paulo. Erasmo Carlos, ex-Jovem Guarda, figura não 

consagrada do elenco da MPB, mas artista de sucesso e presente no show, ressaltou os 

“’ideais democráticos’” do espetáculo, classificando-o como “‘uma reunião saudável de 

todos os artistas’”. A dupla gaúcha Kleiton e Kledir, por sua vez, elogiou o “grande ritual 

de massa” que o show representou351 e Fernando Peixoto, diretor do espetáculo, dizia que 

o espetáculo pretendia “não recordar nem se preocupar com o episódio acontecido no 1º 

de maio de 1981, no show do Riocentro”.352 

Comparativamente às outras duas edições de “Canta Brasil”, essa última teve uma 

promoção fortemente relacionada com o PCB, com figuras ligadas ao partido, como 

Fernando Peixoto, Gianfrancesco Guarnieri, o pessoal do CEBRADE e o apoio do 

“partidão” ao governo de São Paulo. Nesse sentido, dentro da ótica pecebista, esses 

depoimentos dos artistas demonstram a “aliança” artística em prol da redemocratização, 

                                                           
349 JT, 30/04/1983, “Uma noite de grandes nomes musicais no Anhembi”, p. 7.; OESP, 30/04/1983, “Canta 

Brasil e mais na festa do trabalho”, p. 18.; FSP, 02/05/1983, “Nem as estrelas salvam a festa”, Ilustrada, p. 

19. 
350Sobre Franco Montoro, governador de São Paulo em 1983, ver: Disponível em: 

<https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/Jango/biografias/franco_montoro>. Acesso em 23 fev. 2016.; 

Sobre a ligação de Montoro com o PCB. Cf. MERCADANTE, 2008. 
351 JT, 30/04/1983, “Uma noite de grandes nomes musicais no Anhembi”, p. 7. 
352 OESP, 30/04/1983, “Canta Brasil e mais na festa do trabalho”, p. 18. 

https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/Jango/biografias/franco_montoro
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mesmo que não tivessem uma mesma identidade política. Fazendo um comparativo aos 

anos de 1960, essa “aliança” pecebista pressupunha juntar no mesmo time, formando uma 

grande massa, as antagonistas Jovem Guarda (aqui representada por Erasmo Carlos) e a 

MPB (nas figuras dos então novatos Kleiton e Kledir). 

A Folha de S. Paulo criticou a festa, comentando que nem as estrelas da nossa 

música popular a salvaram. Detectou problemas no som, no palco giratório e no repertório 

dos artistas que, segundo o jornal, “parecia muito mais um destes LPs de coletâneas de 

sucessos, com as faixas distribuídas entre vários nomes famosos [...]”. De forma enfática, 

a reportagem questionou o aspecto político do espetáculo, descaracterizando-o como 

evento engajado e o considerando um mero show musical, tal como se observa no 

seguinte trecho: 

 

 

Outro detalhe curioso do espetáculo: enquanto os desenhos do 

cenário mostravam carrancudos operários empunhando 

bandeiras, as feições da plateia eram muito descontraídas e alegres, 

animadas com os forrós de Elba Ramalho, o carisma de Simone, o 

rock de Paulinho Boca de Cantor, Baby Consuelo, Pepeu Gomes e 

os sambas de Paulinho da Viola, ou Chico Buarque. Então, soaram 

como demagógicas, gratuitas e até chatas, as reprisadas palavras do ator 

Gianfrancesco Guarnieri, antes do show, relacionando o Dia do 

Trabalho como a “libertação dos povos da América Latina”.353 

  

 

 

 O “Canta Brasil 3” foi criticado por não estabelecer relação entre política e 

espetáculo, com um discurso muito semelhante aos dos militares e dos mais 

conservadores aos eventos cívico-musicais relativos às “Diretas Já”, como analisaremos 

em capítulo posterior. Interessante observar no excerto acima a descrição do ritual: 

imagens de operários carrancudos empunhando bandeiras, qual seja, em momentos de 

manifestação e de luta, ao mesmo tempo em que uma plateia alegre e descontraída se 

divertia com as canções executadas ao vivo e na presença de artistas famosos.  

Como um evento ritual de oposição ao Regime Militar, esse show musical 

apresentou o entrelaçamento da política e da festa, sem, por isso, ser um ato menor de 

resistência e de contestação. As canções carregavam mensagens antiautoritárias de 

conscientização, de esperanças, de lutas e de valorização do povo trabalhador. Tocavam 

                                                           
353 FSP, 2/05/1983, “Nem as estrelas salvam a festa”, Ilustrada, p. 19. (Grifo nosso) 
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sentimentalmente o público, fazendo-o cantar, dançar, alegrar-se, ao mesmo tempo em 

que o envolvia àquelas temáticas relativas às causas políticas da oposição. Assim, a 

música, no plano do simbólico, do emotivo e do compartilhamento dessas emoções em 

shows, forjava as contradições e divisões das esquerdas e contribuía para dar uma 

“unidade” ao discurso de oposição, mesmo quando a ideia de uma frente deixou de existir, 

a partir de 1980, com a criação do PT. 

 

 

4.3 Canção emblemática do Movimento Sindical 

 

Talvez, não haja em toda esta Tese um capítulo que tenha tratado de tantas músicas 

como este. Grandes shows foram organizados em apoio à causa operária e neles muitos 

artistas estiveram presentes, cantando algumas das canções de seus repertórios antigos e 

novos.  

Uma canção chamou a atenção, “Vou renovar” (Sérgio Ricardo), interpretada pelo 

próprio Sérgio Ricardo no “Show 1º de Maio”, de 1980. A ela nos deteremos para analisar 

o “clima” de protesto e de apoio ao Movimento Operário dos espetáculos musicais 

promovidos pelo CEBRADE. 

 

 

4.3.1 “Vou renovar” 

 

 

Canção composta, em 1973, pelo próprio Sérgio Ricardo, “Vou renovar” 

(FAIXA 32) entrou no álbum “Sérgio Ricardo” (Continental, 1973). Para melhor 

delinear o papel da música popular como um momento de catarse, 

compartilhamento de ideias e mascarando uma união de oposições, aqui vamos 

tratar da versão da música gravada no “Show 1º de Maio”, de 1980.  
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Figura 35: Capa do disco “Sérgio Ricardo” (Continental, 1973) 

Fonte: Disponível em: <http://www.sergioricardo.com/?area=biografia&id=8>. Acesso em 7 

abr. 2016. 

 

 

 

 

Originalmente, a canção era uma embolada, uma espécie de coco 

nordestino, caracterizado por frases rimadas, improvisadas e em ritmo acelerado, 

que, normalmente, possui um tom satírico.354 Já no show/disco do “Show 1º de Maio”, 

a interpretação de Sérgio Ricardo mesclava a embolada com o baião. 

Datada de 1973 e compondo o álbum cuja música de abertura era a já mencionada 

“Calabouço”, “Vou renovar” tinha uma acentuado tom de denúncia contra a repressão. 

Lembremos que eram os “Anos de chumbo” e a Luta Armada vivenciava sua derrocada 

final. Esse mesmo tom de crítica esteve presente no espetáculo de 1º de Maio de 1980, 

porém, como é óbvio, tratava de um contexto sócio-político diferente. 

Como vimos, o show ocorreu em meio à grande e muito reprimida greve do 

Sindicato de Metalúrgicos do ABC paulista e havia um clima de tensão e de engajamento 

artístico em torno das causas operárias. Como homenagem aos trabalhadores, Sérgio 

cantou “Vou renovar”, adequando, tal como pressupõe a embolada, com versos 

improvisados que tratavam da comemoração daquela data especial e da falta de liberdade 

no país. 

O eu-lírico da música, que poderia ser perfeitamente confundido com Sérgio 

Ricardo, se apresentava nas duas primeiras estrofes. Dizendo que ia renovar algo que, 

inicialmente, não sabemos o que era, ele contava que era um cantador de classe média, 

que sentia prazer naquilo que fazia e que ganhava sua vida cantando aquilo que via em 

                                                           
354 Sobre o coco, ver: Disponível em: <http://www.cantopraviver.com/coco.html>. Acesso em 7 abr. 2016. 

http://www.sergioricardo.com/?area=biografia&id=8
http://www.cantopraviver.com/coco.html
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seu cotidiano. Ainda dizendo que iria renovar algo, contava que seu canto se dirigia a 

pessoas da elite, classificadas como A e B. No entanto, a inspiração de seu canto popular 

era o próprio povo, de quem aprendia o conteúdo para seus versos.  

 

 
 

 

Vou renovar  

Sou um cantador da classe média  

E trago por satisfação  

Cantar para o ser humano  

Que me ouve com atenção  

Do que eu vejo todo dia  

Faço verso e melodia  

Pra poder ganhar meu pão  

 

Vou renovar  

Canto para a classe A  

Canto para a classe B  

Cantoria popular  

Que não é nem A nem B  

Cuja fonte está no povo  

Onde eu vou buscar o novo  

E aprender meu B-A-BA  

 

 

 

Brincando com as letras A e B, que classificavam as classes sociais, o eu-lírico 

afirmava que se embolava, ou seja, se confundia, fazendo um trocadilho com o ritmo de 

embolada da canção.  

Nesse momento, denunciava a elitização dos ricos A e B e criticava o despeito que 

existia com relação à classe C, dos mais empobrecidos da população. Ao mesmo tempo, 

também relacionava o “C” à perseguição aos periodistas que se colocavam contra o 

Regime, assim como aos comunistas, palavra que cabia àquela rima modificando a letra 

“L” pela “M”. Dentro do código de significados e de compartilhamento de sentimentos e 

de ideias de oposição, a plateia compreendeu que a palavra “colunista” dizia respeito à 

“comunista” e ovacionou fortemente Sérgio Ricardo. 

 

 

 

Vou renovar  

Porque é que eu fui classificar  

Já está dando uma embolada  

Eu me embolei no A com B  

Me embolei no B com A  

http://www.sergioricardo.com/?area=biografia&id=8
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Mas me diga onde é que está  

A classe do A sem B  

E a classe do B sem A 

Não me diga que ela é C  

Porque C é "colunista"  

E vai dar muito na vista  

E os homens vão te apanhar  

 

 

 

 

 Sérgio não cantava a última estrofe original da canção, como na gravação do disco 

de 1973. Nela o eu-lírico contava, finalmente, o que iria renovar, qual seja, modificaria, 

no plano do desejo, a classificação das classes sociais em A, B e C e refutaria qualquer 

tipo de repressão, especialmente, aos colunistas/comunistas. No entanto, devido às 

linguagens de “fresta”, comuns às canções de MPB durante a Ditadura Militar, ele não 

falava isso diretamente e usava versos em rima para explicar que ficaria “o dito por não 

dito/ e o dito por não falar”. 

 

 

 

Vou renovar  

No rompante da embolada  

Deu-se a classificação  

Mas vou me livrar do fato  

Concluindo a falação  

Pra ficar tudo onde está  

Eu não me chamo Benedito  

E fica o dito por não dito  

E o dito por não falar  

Vou renovar 355 

 

 

 

No entanto, ao invés de cantar o trecho acima, o cantor improvisou os seguintes 

versos, convocando a plateia a participar ativamente, da cantoria da embolada: 

 

 

Eu vou pedir para os presentes 

Que me ajudem no repente 

Na hora do renovar 

Vou renovar [público] 

 

Eu não ouvi ninguém cantando 

                                                           
355 Letra completa e áudio da versão original disponíveis em: 

<http://www.sergioricardo.com/?area=biografia&id=8>. Acesso em 7 abr. 2016. 

http://www.sergioricardo.com/?area=biografia&id=8
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E o tempo tá se passando 

Eu sozinho não consigo 

Nem cantar nem renovar 

Vou renovar [plateia] 

 

Ainda tem gente calada 

Acabrunhada e aperreada 

Com medo dessa embolada 

Não carece amofinar 

Voz de gente é tão bonito 

Quando a gente num só grito 

Vem cantar pra renovar 

Vou renovar 

 

Eu já me dei por satisfeito 

Quem cantou, cantou direito 

Quem não cantou faltou respeito 

Ao dia do trabalhador 356 

 

 

 

 

 

A “renovação” foi sensivelmente modificada e passou a ter a dimensão, sem 

medo, agonia ou vergonha, do grito uníssono dos trabalhadores reivindicando mais 

dignidade, naquele contexto de greve operária. Esse grito, de acordo com Sérgio Ricardo, 

deveria ser dado com coragem, não precisando se entristecer diante das incertezas e 

dificuldades da vida.  

Como um apelo por força e por esperança, dizia que uma renovação de ordem 

sócio-política deveria acontecer e que ele e todos, o povo enfim, seriam os agentes dessas 

mudanças. O público ovacionou efusivamente o final da canção, mostrando compactuar 

com o que disse-cantou o artista e fazendo daquele momento uma catarse em meio à 

repressão sofrida pelos operários. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
356 Versão do disco “Show 1º de Maio. 1980” (Discobertas, 2013). (Transcrição e grifos nossos) 
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5. CAPÍTULO 5 – “A MÃO QUE TOCA UM VIOLÃO”: A MPB e a Igreja Católica 

 

 

 

5.1 MPB, trabalhadores e Igreja Católica 

 

Setores mais progressistas da Igreja Católica atuaram na luta contra o Regime 

Militar, especialmente na transição das décadas de 1970 e 1980, quando uma militância 

católica começou a participar ativamente do Movimento Sindical. Desde o início da 

década de 1970, por meios das Pastorais, com destaque à Pastoral Operária e Pastoral da 

Terra, a Igreja objetivava evangelizar as classes trabalhadoras, fosse operária urbana ou 

camponesa, por meio de atividades de sensibilização, nas quais, não raras vezes, a MPB 

era inserida.  

A MPB marcou presença em panfletos litúrgicos, materiais musicais das Pastorais, 

livretos de canções e em materiais de didática cristã. Pressupondo um apelo emocional 

para disseminar valores de resistência não só contra o Regime, mas em prol da justiça 

social, as canções presentes nesses materiais indicam que causas políticas eram 

trabalhadas junto às comunidades de bairros, na cidade e no campo.  

Dado o espectro abrangente das canções e artistas presentes nas fontes ligadas à 

Igreja Católica, que ia do artista-intelectual-ativista Chico Buarque aos “bregas”, Dom & 

Ravel, ou ao romântico Roberto Carlos, a música popular brasileira que aparecia nos 

materiais da Igreja apresenta certa diferença com outras organizações de luta contra a 

Ditadura que foram trabalhadas até então.  

Muitas canções tematizavam as dignidades da pessoa humana e do trabalho, tendo 

em vista que precisavam atingir um público menos escolarizado e, não raras vezes, muito 

carente, com pouco acesso às canções mais intelectualizadas da linhagem ligada à MPB. 

 

 

5.1.1 A Igreja Católica e a Ditadura Militar 

 

O histórico da militância católica data do início da década de 1960, quando a 

Juventude Universitária Católica (JUC) passou a atuar em favor dos que tinham “fome e 

sede de justiça”. A opressão do campesinato foi o foco principal de suas ações, sobretudo 

onde a questão da terra era muito conflituosa, como nas latifundiárias regiões do 



197 
 

Araguaia-Tocantins e do Nordeste brasileiro.357 Mas não podemos esquecer que a 

militância católica, clériga ou laica, atuou também nos bairros urbanos, sobretudo na 

forma das Comunidades Eclesiais de Base (CEBs), um fenômeno social da década de 

1970.  

A principal organização da esquerda católica era a Ação Popular (AP), formada 

em 1962, a partir dos militantes mais à esquerda da JUC. O apoio de setores 

conservadores da Igreja ao Golpe de 1964, radicalizou ainda mais os militantes católicos 

de esquerda, levando-os, em muitos casos, à Luta Armada. Afirmando que a Igreja não 

fazia a Revolução, não substituía os partidos políticos ou as organizações de vanguarda, 

a AP tornou-se um foco de resistência ao Regime Militar, sobretudo a partir do ano de 

1966, quando setores da sociedade civil voltaram-se contra o Regime.  

Muitos os militantes da AP eram apoiados pelo alto clero da Igreja, a exemplo da 

figura de D. Hélder Câmara, fundador da Comissão Nacional dos Bispos do Brasil 

(CNBB) e arcebispo de Olinda e Recife. Atuaram em entidades eclesiásticas, ligadas ao 

operariado urbano e aos trabalhadores rurais, e foram duramente reprimidos em suas 

ações, consideradas pelo Estado como “subversivas”.  

 

 

Em meados desse ano [1966], três entidades de AC (Ação Católica 

Operária, Ação Católica Rural e Juventude Agrária Católica), todas 

nordestinas, denunciam novas injustiças contra os trabalhadores do 

campo. [...] Os bispos apoiam as entidades, como é de seu dever, mas 

como também é um fenômeno novo na Igreja do Brasil, se levarmos em 

conta que se trata de uma reação coletiva do episcopado regional.358 

 

 

 

 

Ao final da década de 1960 e primeira metade dos anos de 1970, em momento 

marcado pela intensificação das táticas de guerrilha urbanas e rurais e pelo acirramento 

da repressão do Regime com o AI-5, padres, cardeais, bispos e leigos ligados aos setores 

mais progressistas da Igreja passaram a acobertar militantes das guerrilhas, dando-lhes 

seu apoio. Fazia parte da luta desses setores católicos contra as injustiças sociais.359 

                                                           
357 Cf. CASTRO, 1985. 
358 Ibid., p. 33. 
359PEREIRA, C. Entrevista: Frei Betto. In: ZERO HORA, disponível em: 

<http://zh.clicrbs.com.br/rs/pagina/frei-betto.html>. Acesso em 23 fev. 2016. 

http://zh.clicrbs.com.br/rs/pagina/frei-betto.html
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Outro tema importante, que envolveu não apenas os clérigos radicalizados à 

esquerda, mas um conjunto maior de padres progressistas e até conservadores, era a 

questão dos Direitos Humanos. Nos anos iniciais da década de 1970, a Igreja negociava 

discretamente com o Regime Militar, através da Comissão Bipartite, tentando conseguir 

algumas concessões na área. Vale lembrar que, a partir de 1969, o tema da tortura 

sistemática aos prisioneiros políticos sensibilizou setores sociais que não eram 

necessariamente de esquerda, mas tinham alguma formação humanista.360 E essa seria, 

no decorrer de toda a década de 1970, a grande causa defendida pelos progressistas da 

Igreja Católica, com base em sua doutrina social. Além dela, o tema da melhor 

distribuição de renda na sociedade, a chamada “justiça social”, também era parte da 

agenda política da Igreja Católica, o que a colocava em contato com outros movimentos 

sociais.  

Personagens como o citado D. Hélder Câmara e D. Paulo Evaristo Arns, arcebispo 

de São Paulo, foram figuras centrais nesse contexto, ajudando a promover atos de 

resistência às atrocidades do Regime. Nessa direção, podemos relembrar a missa 

realizada pelo arcebispo Arns, na Catedral da Sé, em 1973, para o estudante uspiano 

Alexandre Vannucchi Leme, militante da AP, assassinado pela Ditadura. 

Mesmo discordando de setores mais conservadores, os progressistas da Igreja 

Católica se engajaram nas lutas operárias e da terra. Organizados em pastorais, entidades 

subordinadas à CNBB, que realizavam (e realizam até os dias atuais) atividades nos seios 

das comunidades cristãs, davam continuidade às ações evangelizadoras.  

A doutrina da “Teologia da libertação”, que se disseminou nos anos de 1970 e 

1980 na América Latina, foi central nas organizações e nos trabalhos das CEBs, que, 

inclusive, realizavam encontros Inter dioceses, a cada três ou quatro anos. Segundo Frei 

Betto, importante militante católico de esquerda: 

 

 

As comunidades eclesiais de base (CEBs) são pequenos grupos 

organizados em torno da paróquia (urbana) ou da capela (rural), por 

iniciativa de leigos, padres ou bispos. As primeiras surgiram por volta 

de 1960, em Nísia Floresta, arquidiocese de Natal, segundo alguns 

pesquisadores, ou em Volta Redonda, segundo outros. De natureza 

religiosa e caráter pastoral, as CEBS podem ter dez, vinte ou cinquenta 

membros. [...] São comunidades porque reúnem pessoas que têm a 

mesma fé, pertencem à mesma Igreja e moram na mesma região. 

                                                           
360 Cf. SERBIN, 2001.  



199 
 

Motivadas pela fé, essas pessoas vivem uma comum-união em torno de 

seus problemas de sobrevivência, de moradia, de lutas por melhores 

condições de vida e de anseios e esperanças libertadoras. 361 

 

 

Especialmente na transição das décadas de 1970 e 1980, quando os movimentos 

sociais retomaram suas ações com força, as pastorais se tornaram centrais nas ações da 

Igreja contra a Ditadura. O objetivo era evangelizar a classe trabalhadora e promover nas 

comunidades uma reflexão sobre as condições de vida, embasadas nos conceitos de 

dignidade da pessoa humana, do respeito, da liberdade e da família, para a promoção de 

um ambiente de paz, de justiça social, de solidariedade e de bem comum.  

Para os católicos de esquerda ligados às comunidades de base e que valorizavam 

a cultura popular e o cotidiano do trabalhador, os artistas-intelectuais deveriam observar 

de perto e denunciar os empecilhos que haviam para a realização da pessoa humana. 

Durante a década de 1970, esse ideal político se contrapunha ao do PCB, que pressupunha 

o dirigismo político para a conscientização das massas. Essas tensões ficaram mais claras 

a partir de 1980, quando o PCB rompeu, definitivamente, com a Igreja, em momento de 

implosão do “frentismo”, ainda que “seus militantes de base atuassem lado a lado nas 

lutas sindicais e políticas contra o regime militar”.362 

No período da Abertura política, é importante destacar a criação da Comissão 

Pastoral da Terra (CPT), entidade com objetivo de “interligar, assessorar e dinamizar os 

que trabalham em função dos homens sem-terra e dos trabalhadores rurais”363, e da 

atuação dos militantes da Pastoral Operária. Tais Pastorais eram uma ramificação da Ação 

Católica Operária, criada em 1948, e presente, a partir de 1978, em sindicatos, em 

associações de trabalhadores, em fundos de greves, em partidos políticos, entre outras 

entidades. 364 

 

 

5.2 A MPB nos materiais da Igreja 

 

                                                           
361Ver: Disponível em: 

<http://www.dhnet.org.br/direitos/militantes/freibetto/livro_betto_o_que_e_cebs.pdf>. Acesso em 24 nov. 

2015. 
362 Cf. NAPOLITANO, 2011b, p. 315. 
363 Disponível em: <www.pucsp.br>. Acesso em 12 nov. 2015. 
364 Disponível em: <www.pucsp.br>. Acesso em 13 nov. 2015. 

http://www.dhnet.org.br/direitos/militantes/freibetto/livro_betto_o_que_e_cebs.pdf
http://www.pucsp.br/
http://www.pucsp.br/
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A MPB esteve presente em uma série de atividades ligadas à Igreja Católica. 

Muitas dessas atividades serviram para conscientizar e mobilizar operários e 

trabalhadores rurais. A presença das canções (incluindo a MPB) na Igreja Católica se fez 

por meio de materiais musicais e folhetos com letras de músicas, de dioceses, 

comunidades, pastorais e CEBs, e em shows realizados em espaços eclesiásticos, de 

várias partes do país. 

Sérgio Ricardo, Abílio Manoel, grupo Tarancón e Quinteto Violado foram alguns 

dos poucos artistas que participaram de atividades diretamente realizadas nos espaços das 

igrejas. Sérgio Ricardo cantou na missa para Vannucchi Leme, em São Paulo, em 1973, 

como já mencionamos. Abílio Manoel e grupo Tarancón fizeram o show “Abílio Manoel 

e grupo Tarancón (música latino-americana)”, em 25 de maio de 1980, no Salão Paroquial 

da Vila Alpina, zona leste da cidade de São Paulo.365 O Quinteto Violado participou, em 

1974, na “Missa do Vaqueiro”, realizada em Pernambuco, tal como será, detalhadamente, 

analisado no próximo tópico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
365 Cartaz, 25/5/1980, “Show de Tarancón e de Abílio Manoel”. 
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Figura 36: Cartaz do show de Abílio Manoel e grupo Tarancón, em 1980. 

Fonte: Cartaz, 25/5/1980, “Show de Tarancón e de Abílio Manoel”.  

(Acervo CPV/AEL/UNICAMP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37: Panfleto do show de Abílio Manoel e Grupo Tarancón, em 1980. 

Fonte: Panfleto, 25/5/1980, “Show de Tarancón e de Abílio Manoel”.  

(Acervo CPVAEL/UNICAMP) 
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A presença de artistas de menor impacto no mercado fonográfico, como Abílio 

Manoel, grupo Tarancón e Quinteto Violado, nas atividades vinculadas à Igreja, pode se 

justificar por serem mais independentes e por possuírem, na época, um projeto de 

engajamento artístico mais ligado a comunidades específicas e menos aos circuitos do 

grande mercado. Abílio e Tarancón eram ligados à tradição musical latino-americana da 

“Nueva Canción”, marcada pelas denúncias das precariedades de vida do trabalhador, da 

opressão e da necessidade de resistência. Já o Quinteto tinha um amplo trabalho de 

valorização da cultura e do folclore nordestinos.366  

Salvo essas exceções, não houve a presença física de artistas de MPB nas 

atividades da Igreja Católica. Entretanto, muitas canções desse “gênero” foram 

executadas por grupos musicais em atividades de viés oposicionistas de matriz católica.  

Nos materiais eclesiásticos existem muitas referências musicais relacionadas às 

lutas dos operários e dos camponeses, a exemplo de Zé Geraldo e sua “Cidadão”, que 

tratava da precariedade da vida do operário, assim como de “O cio da terra” (Milton 

Nascimento/ Chico Buarque), e de “Funeral do lavrador”, de Chico Buarque, que se 

referiam às dificuldades da vida e do trabalho no campo. Outra canção recorrente nos 

panfletos da Igreja, para cultos ou atividades pastorais, era “Pra não dizer que não falei 

das flores”.367 

 A partir de estratégias de didatização do Evangelho, de catarse e comunhão (em 

sentido social e religioso, diga-se) durante as cerimônias religiosas e de promoções de 

shows musicais, a Igreja compartilhava o imaginário de protesto da década de 1960. A 

preferência era dada para canções que apresentassem interfaces com temáticas religiosas 

e que demonstrassem a união e a esperança aos indivíduos, imagens recorrentes nos Anos 

de Chumbo, independente do artista que fosse. Por outro lado, tais apelos não eram 

marcados pela temática da ação violenta contra o Regime, mas se revestiam de imagens 

poéticas que valorizavam a paz social (com justiça), o trabalho manual, a família e o bem 

comum, conforme os valores pregados pela Igreja Católica.  

Em um conjunto de ações contrárias à Ditadura Militar, buscamos perceber como 

a Igreja sensibilizava seus fiéis na luta pelos Direitos Humanos e pela justiça social, por 

                                                           
366 Sobre Abílio Manoel, ver: Disponível em: <http://www.dicionariompb.com.br/abilio-manoel/dados-

artisticos>. Acesso em 13 nov. 2015. Sobre Tarancón, ver: Disponível em: 

<http://grupotarancon.blogspot.com.br/>. Acesso em 24 mar. 2016. 
367 Folheto, 1º/05/1982, “1º de Maio em S. Bernardo do Campo”. 

http://www.dicionariompb.com.br/abilio-manoel/dados-artisticos
http://www.dicionariompb.com.br/abilio-manoel/dados-artisticos
http://grupotarancon.blogspot.com.br/
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meio de canções. Para isso, elaboramos um gráfico, que consta a seguir, das canções mais 

citadas e trabalhadas nos materiais encontrados da Igreja Católica. 
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* Este gráfico é uma amostragem das canções em atividades e em materiais religiosos, com base nas fontes 

encontradas. O GRUPO A é composto de canções que apareceram 2 vezes; e o GRUPO B de canções que 

apareceram somente 1 única vez. 

 

 
GRUPO A 

Pesadelo, Apesar de você, Ventania, Suíte dos pescadores, Cálice, Eu quero apenas, Luar do sertão, 

Felicidade, Trem das onze, Marinheiro só, Roda viva, Último pau-de-arara, Maria Maria, O xote das 

meninas, Cidadão, Mulher rendeira. 

GRUPO B 

Juazeiro, O menino da porteira, Saudosa maloca, Chico Mineiro, Acauã, Agora é Portela, Alegria, 

alegria, Amélia, Apenas um rapaz latino-americano, Aquele abraço, Arrastão, Assim seja, amém, 

Berimbau, Bom tempo, Carcará, Chegança, Como nossos pais, Condição, Copo vazio, Cordão, Cordão 

da saideira, Deus lhe pague, Ela desatinou, Fé cega, faca amolda, Feira de Caruaru, Gota d'água, José, 

Lapinha, Procurando a liberdade, Noite dos mascarados, Olê olá, Olhos nos olhos, O mestre-sala dos 

mares, O ouro e a madeira, O velho, Paraíba, Para o mundo que eu..., Pátria amada..., Pavão 

misterioso, Pecado capital, Pedro Pedreiro, Ponteio, Quem te viu, quem te vê, O que será?, Roda, Roda 

de ciranda, Roda de ciranda II, Sinal fechado, Súplica cearense, Tem mais samba, Triste partida, 

Tristeza, Tropicália, Bandeira do divino, Umas e outras, Upa, neguinho, Valsinha, Volta por cima, 

Vozes da seca, Aldeia, Animais irracionais, Suíte dos pescadores, A banda, Banda da ilusão, Bloco da 

solidão, O chão, Como dizia o poeta, Construção, Conto de areia, Cotidiano, Despedida, Cotidiano II, 

É preciso saber viver, Escuta meu amigo, Eu não tenho nada com isso, Expresso 222, Folia de rei, 

Fraqueza, Gita, O homem, Jesus Cristo, Meu refrão, Metamorfose ambulante, Minha história, 

Montanha, Oração da Mãe Menininha, O orvalho vem caindo, Ouro de tolo, Partido alto, Pastorinhas, 

Pequeno burguês, Quando o Carnaval chegar, Regra três, Sangue latino, As sementes, Terra plana, 

Traumas, Urubu tá com raiva do boi, Você depende, Volta da Asa Branca, Canto das três raças.  

 

 

Gráfico 3 - Relações de músicas populares mais executadas em atividades da Igreja católica, 

entre 1976 a 1982. 
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Entre as canções de destaque, há uma grande incidência daquelas da década de 

1960. “Pra não dizer que não falei das flores” aparece como a mais executada nas 

atividades ligadas à Igreja. Mesmo que em menor quantidade, três dentre as catorze mais 

mencionadas, e junto às mais tocadas ou cantadas, também constam canções mais 

recentes, da década de 1970, de temáticas religiosas, sobretudo relativas ao homem do 

campo, como “Romaria”, “Cálice bento” ou “Calix [ou Cálice] Bento” (gravada por 

Milton Nascimento) e “O cio da terra”. 

Percebe-se no gráfico a presença constante, mesmo que em menor incidência – 

grupos A e B -, de canções de grande sucesso na década de 1970 e começo dos anos de 

1980 e hoje consideradas clássicas da MPB. São elas: “Pesadelo”, “Apesar de você”, 

“Cálice”, “Maria Maria”, “Cidadão”, “Saudosa maloca”, “Apenas um rapaz latino-

americano”, “Aquele abraço”, “Como nossos pais”, “Deus lhe pague”, “Fé cega, faca 

amolda”, “Gota d'água”, “O mestre-sala dos mares”, “Pavão misterioso”, “O que será?”, 

“Bandeira do divino”, “Construção”, “Gita”, “Jesus Cristo”, “Metamorfose ambulante”, 

“Ouro de tolo”, “Partido alto”, “Quando o Carnaval chegar” e “Canto das três raças”. 

Essa constatação confirma nossa hipótese de que as relações entre as canções de MPB e 

os rituais da política oposicionista ao Regime faziam parte de uma complexa rede de 

interesses que compunham indústria fonográfica, reconhecimento artístico (financeiro e 

em termos de prestígio) e prestígio social e intelectual ligados aos posicionamentos 

contrários à Ditadura. No caso específico da Igreja, entretanto, não notamos a presença 

de artistas consagrados de MPB em eventos religiosos, mas sim a presença, de uma forma 

ou de outra, das suas canções, interpretadas por grupos que atuavam nas missas, reuniões 

pastorais, festas comunitárias, protestos e procissões. 

Isso pode explicar porque algumas canções de sucesso na década de 1970, de 

artistas então isolados do grupo da MPB, como os “bregas” Dom & Ravel, com sua 

“Animais irracionais”, o romântico Roberto Carlos e sua “Eu quero apenas”, ou Zé 

Geraldo368 e “Cidadão”, também encontraram espaço nas atividades ligadas à Igreja. O 

que era sucesso e, concomitantemente, tivessem algum foco humanista e humanitário, 

independente da mensagem religiosa em si, era também incluído no repertório da Igreja 

para disseminar o imaginário da esperança, da paz, da união e da dignidade da pessoa 

humana. 

                                                           
368 Sobre Zé Geraldo, ver: disponível em: <http://www.dicionariompb.com.br/ze-geraldo/dados-artisticos>. 

Acesso em 13 nov.2015. 

http://www.dicionariompb.com.br/ze-geraldo/dados-artisticos
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Em “Cidadão” (FAIXA 33), Zé Geraldo cantava o pobre operário que, 

marginalizado pela sociedade, encontrava recepção, abrigo e esperança dentro da Igreja. 

Nessa instituição, segundo a narrativa da canção, ele recebia a palavra de Cristo que o 

incentivava a seguir adiante e sem medo, pois, tal como aquele operário, também fora e 

era marginalizado por muitos.  

 

 

Tá vendo aquele edifício moço?  

Ajudei a levantar  

Foi um tempo de aflição  

Eram quatro condução  

Duas pra ir, duas pra voltar  

Hoje depois dele pronto 

olho pra cima e fico tonto  

Mas me chega um cidadão  

e me diz desconfiado, tu tá aí admirado  

ou tá querendo roubar?  

[...] 

Tá vendo aquela igreja moço? 

Onde o padre diz amém  

Pus o sino e o badalo  

Enchi minha mão de calo  

Lá eu trabalhei também  

Lá sim valeu a pena 

Tem quermesse, tem novena  

e o padre me deixa entrar  

Foi lá que Cristo me disse 

Rapaz deixe de tolice  

não se deixe amedrontar  

Fui eu quem criou a terra  

enchi o rio fiz a serra  

Não deixei nada faltar  

Hoje o homem criou asas  

e na maioria das casas  

Eu também não posso entrar 369 
 

 

 

Dom & Ravel, no início dos anos de 1970, eram artistas considerados apoiadores 

da Ditadura e, por isso, não tinham prestígio junto à esquerda. Na época, a canção ufanista 

“Eu te amo meu Brasil” (Dom & Ravel), gravada pelo grupo Os Incríveis, fez grande 

sucesso, chegando a ser sugerida pelo governador de São Paulo, Roberto de Abreu Sodré, 

                                                           
369 Letra e vídeo disponíveis em: <http://www.vagalume.com.br/ze-

geraldo/cidadao.html#ixzz43perRrUF>. Acesso em 24 mar. 2016. 

http://www.vagalume.com.br/ze-geraldo/cidadao.html#ixzz43perRrUF
http://www.vagalume.com.br/ze-geraldo/cidadao.html#ixzz43perRrUF
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ao presidente Médici para ser um novo hino brasileiro. De acordo com os compositores, 

a canção não passava de uma homenagem ao tricampeonato do Brasil na Copa do Mundo 

de 1970.370  

 

 

As praias do Brasil ensolaradas  

O chão onde o país se elevou  

A mão de Deus abençoou  

Mulher que nasce aqui tem muito mais amor  

O céu do meu Brasil tem mais estrelas  

O sol do meu país mais esplendor  

A mão de Deus abençoou  

Em terras brasileiras vou plantar amor  

Eu te amo meu Brasil, eu te amo 

Meu coração é verde, amarelo, branco, azul anil 

Eu te amo meu Brasil, eu te amo 

Ninguém segura a juventude do Brasil 

[...] 371 

 
 

 

Em 1973, a dupla gravou o LP “Dom & Ravel. Animais irracionais” (Beverly, 

1974) (FAIXA 34), que, junto à cuja canção-título “Animais irracionais”, desagradou a 

direita por tratar de questões sociais e sofreu censura.372 A canção trazia a mensagem do 

observador indignado com as injustiças do mundo e clamava a Deus para que olhasse pela 

humanidade considerada “irracional”.  

 

 

Às vezes eu olho pra terra sem compreender 

A luta dos seres humanos pra sobreviver. 

O grande açoitando o pequeno, 

Terceiros mandando apartar, 

Mas na maioria das vezes o grande não quer parar. 

Tem vezes que o desesperado se põe a pensar a pensar 

Por que deve aos pés de um dos grandes se ajoelhar, 

Eu passo por muitas igrejas pedindo respostas de Deus 

Pra ele calado no espaço ouvir os lamentos meus. 

Animais animais nós os homens somos todos meio 

Animais irracionais 

                                                           
370 Disponível em: <http://dicionariompb.com.br/dom--ravel/dados-artisticos>. Acesso em 8 out. 2016. 
371 Letra completa e áudio disponíveis em: <https://www.vagalume.com.br/os-incriveis/eu-te-amo-meu-

brasil.html>. Acesso em 8 out. 2016. 
372 Idem; Cf. ARAÚJO, 2002. 

http://dicionariompb.com.br/dom--ravel/dados-artisticos
https://www.vagalume.com.br/os-incriveis/eu-te-amo-meu-brasil.html
https://www.vagalume.com.br/os-incriveis/eu-te-amo-meu-brasil.html
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Levantamos, guerreamos e deitamos e rezamos antes 

[...] 373 

 

 

 

 

Já Roberto Carlos em “Eu quero apenas” (FAIXA 35) tratava do desejo, marcado 

pela contemplação e pelo despojamento, por um mundo com mais solidariedade, 

esperança, fraternidade, família, união e amor, valores cristãos fundamentais.  

 

 

 

Eu quero apenas olhar os campos 

Eu quero apenas cantar meu canto 

Eu só não quero cantar sozinho 

Eu quero um coro de passarinhos 

Quero levar o meu canto amigo 

A qualquer amigo que precisar 

Eu quero ter um milhão de amigos 

E bem mais forte poder cantar (2X) 

Eu quero apenas um vento forte 

Levar meu barco no rumo norte 

E no caminho o que eu pescar 

Quero dividir quando lá chegar 

Quero levar o meu canto amigo 

A qualquer amigo que precisar 

[...] 

Eu quero crer na paz do futuro 

Eu quero ter um quintal sem muro 

Quero meu filho pisando firme 

Cantando alto, sorrindo livre 

[...] 

Eu quero amor decidindo a vida 

Sentir a força da mão amiga 

O meu irmão com um sorriso aberto 

Se ele chorar quero estar por perto 374 

 

 

 

 

 

5.2.1 Igreja, obras e materiais musicais 

 

Para analisar mais minuciosamente a presença da MPB no imaginário e nas 

atividades cristãs, nos deteremos a duas obras, hoje famosas, que obtiveram grande 

                                                           
373 Letra e vídeo disponíveis em: <http://www.vagalume.com.br/dom-e-ravel/animais-

irracionais.html#ixzz43qTpLNU1>. Acesso em 24 mar. 2016. 
374 Letra e áudio disponíveis em: <http://www.vagalume.com.br/roberto-carlos/eu-quero-

apenas.html#ixzz43qVSfQGf>. Acesso em 24 mar. 2016. 

http://www.vagalume.com.br/dom-e-ravel/animais-irracionais.html#ixzz43qTpLNU1
http://www.vagalume.com.br/dom-e-ravel/animais-irracionais.html#ixzz43qTpLNU1
http://www.vagalume.com.br/roberto-carlos/eu-quero-apenas.html#ixzz43qVSfQGf
http://www.vagalume.com.br/roberto-carlos/eu-quero-apenas.html#ixzz43qVSfQGf
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sucesso no período da Abertura. Elas estiveram diretamente ligadas às questões sociais 

da Igreja, a começar por seus títulos: “Missa do Vaqueiro”, do Quinteto Violado, gravada 

em disco, pela PHILIPS, em 1976; e “Missa de Quilombos”, de Milton Nascimento, 

gravada pela Ariola, em 1982. 

A “Missa do Vaqueiro” era em homenagem ao vaqueiro Raimundo Jacó, 

assassinado em Pernambuco, em 1954. Foi idealizada pelo padre pernambucano João 

Câncio, com apoio de D. Hélder Câmara375, em 1970. Desde então, a missa-evento ocorria 

anualmente no Parque Estadual do Vaqueiro, em Lajes, interior de Pernambuco.  

Segundo palavras de João Câncio, no folheto especial de apresentação do Quinteto 

Violado, expressava a preocupação em didatizar a palavra de Deus para que melhor se 

adequasse ao linguajar sertanejo: 

 

 

O fruto principal desta Missa do Vaqueiro está portanto no 

TRABALHO DO HOMEM e na linguagem popular através do qual ela 

se realiza. Após a realização da MISSA DO VAQUEIRO que atinge o 

sexto ano já se pode observar uma forte mudança de comportamento, 

uma verdadeira tomada de consciência de toda uma série de valores 

humanos que lhes tem sido despertados. Após uma série de contatos 

entre eles e, com a minha orientação, tem havido um maior calor 

humano no relacionamento dos homens sertanejos que trabalham na 

vida do gado. Hoje eles são muito mais irmãos. 

 

 

 

Em 1974, na IV Missa, o médico, compositor e poeta da cidade pernambucana de 

Caruaru, Janduhy Filizola, compôs as músicas para o espetáculo. Na oportunidade, 

convidou o conjunto Quinteto Violado para cantá-las.  

O Quinteto era formado por cinco músicos pernambucanos, Antonio Alves, 

Marcelo Melo, Luciano Pimentel, Fernando Filizola e Alexandre Johnson. Provenientes 

do meio universitário, faziam uma música considerada, à época, uma “nova MPB”, 

devido à sonoridade embasada na mistura do clássico, do moderno e do tradicional-

folclórico nordestino.  

Na temporada de 1976 da Missa, o Quinteto Violado transformou a atividade em 

um espetáculo cênico-musical. Contou com uma grande produção, com cenografia de 

                                                           
375 Segundo informações do CD regravado em 2002, pela BMG. 
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Naum Alves, renomado dramaturgo e cenógrafo do momento, tendo trabalhado com Elis 

Regina no premiado espetáculo “Falso Brilhante”, contemporâneo a esse evento.  

Dentre a maioria das canções, de autoria de Janduhy Filizola, destacam-se a já 

bastante conhecida “Asa branca”, de Luiz Gonzaga e Zé Dantas, e duas canções de 

Vandré, “Na terra como no céu” e “Fica mal com Deus”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 38: Roteiro musical da “Missa do Vaqueiro”, 1976. 

Fonte: Panfleto “Missa do Vaqueiro”, Quinteto Violado, 1976.  

(Acervo CPV/AEL/UNICAMP) 

 

 

 

 

A inserção dessas músicas faz refletir sobre a importância que tinham e passaram 

a ter no imaginário do sertanejo daquele período. “Asa branca” era considerada quase um 

hino para o sertanejo, desde a década de 1950. Já as duas canções de Vandré, além do 
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conteúdo religioso que traziam, é novamente uma amostra de como a obra do artista foi 

ressignificada em diferentes contextos e lutas. “Na terra como no céu” (FAIXA 36) se 

remetia à força do trabalhador e mostrava sua súplica por abundância e salvação divina, 

e “Fica mal com Deus” (FAIXA 37) expressava o desejo pela justiça de “Deus”. 

 

 

NA TERRA COMO NO CÉU 

 [...] 

na força do teu carinho 

esperamos nos salvar 

na terra como no céu 

no sertão como no mar 

nas serras ou nas planuras 

[...] 

diante do seu altar 

a justiça e a riqueza 

que fizemos por ganhar 

não deixa a gente passar 

pela fome em tua mesa 

não viemos por teu pranto 

nem viemos pra chorar 376 

 

 

 

 

FICA MAL COM DEUS 

 

Fica mal com Deus 

Quem não sabe dar 

Fica mal comigo 

Quem não sabe amar (2X) 

[...] 

Vida que não tem valor 

Homem que não sabe dar 

Deus que se descuide dele 

O jeito a gente ajeita 

Dele se acabar 

[...] 377 

 

 

 

Todas as canções, com sonoridade timbrística típica do sertão, em ritmo de forró 

mais cadenciado, com a proeminência da sanfona, da zabumba e do triângulo, faziam 

                                                           
376 Letra e áudios disponíveis em: <http://www.vagalume.com.br/geraldo-vandre/na-terra-como-no-

ceu.html#ixzz43upDZqqn>. Acesso em 25 mar. 2016. 
377 Letra e áudio disponíveis em: <http://www.vagalume.com.br/geraldo-vandre/fica-mal-com-deus.html>. 

Acesso em 25 mar. 2016. 

http://www.vagalume.com.br/geraldo-vandre/na-terra-como-no-ceu.html#ixzz43upDZqqn
http://www.vagalume.com.br/geraldo-vandre/na-terra-como-no-ceu.html#ixzz43upDZqqn
http://www.vagalume.com.br/geraldo-vandre/fica-mal-com-deus.html
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alusão à difícil vida do vaqueiro, trabalhador rural que vivia esquecido e oprimido pela 

pobreza, pela seca e pelo descaso governamental.378 Por meio da conscientização da 

palavra de “Deus”, anunciada na canção imediatamente posterior à Abertura, “Jesus 

razão” (FAIXA 38), o “Jesus sertanejo” faria a justiça reinar para que os vaqueiros 

tivessem uma vida de abundância. 

 

 

 
Jesus 

Meu Jesus sertanejo 

Presença maior, minha crença 

Nestas terras sem ninguém 

Silêncio 

Na serra, nos campos 

Ai desencanto que a gente tem 

E o vento que sopra, ressoa 

Ai sequidão que traz desolação 

Ô ô Jesus razão 

Tão sertanejo 

Que entende até de precisão 

[...] 

Do céu há de vir solução 

Na terra, a semente agoniza 

Preconiza solidão 

E a tarde que arde, acompanha 

Ai tanta sanha de maldição 

Aqui vou ficar, vou rezar 

Ai vou amar a minha geração 

[...] 379 

 

 

 

A capa do material de divulgação e acompanhamento do espetáculo, igual à capa 

do disco do Quinteto, dialogava com o conteúdo cantado sobre o vaqueiro, bem como 

com as ideias conscientizadoras do padre João Câncio.  

 

 

 

 

 

                                                           
378 O disco completo pode ser ouvido em: Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=OQeZIvDVAVA>. Acesso em 17 nov. 2015. 
379 Letra e áudio de “Jesus sertanejo” disponíveis em: <https://www.letras.mus.br/luiz-gonzaga/1561849/>. 

Acesso em 24 mar. 2016. 

https://www.youtube.com/watch?v=OQeZIvDVAVA
https://www.letras.mus.br/luiz-gonzaga/1561849/
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Figura 39: Capa do panfleto especial do espetáculo “Missa do vaqueiro”,  

do Quinteto Violado, de 1976 

Fonte: “Panfleto, Quinteto Violado”, 1976.  

(Acervo CPV/AEL/UNICAMP) 

 

 

 

 

Na capa, vê-se nove desenhos de xilogravura do artista Dila, importante xilógrafo 

e poeta nordestino.380 Da esquerda para a direita, contam a história da chegada de “Cristo” 

ao sertão e de como os padres, seus representantes na Terra, levariam suas palavras aos 

vaqueiros, abençoando suas vidas com justiça e fartura de alimentos.  

                                                           
380Sobre Dila, ver: disponível em: 

<http://www.onordeste.com/onordeste/enciclopediaNordeste/index.php?titulo=Dila&ltr=d&id_perso=730

>. Acesso em 18 nov. 2015. 

http://www.onordeste.com/onordeste/enciclopediaNordeste/index.php?titulo=Dila&ltr=d&id_perso=730
http://www.onordeste.com/onordeste/enciclopediaNordeste/index.php?titulo=Dila&ltr=d&id_perso=730
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Os personagens são: Cristo, no primeiro quadro da esquerda e acima, de cabelos 

longos, barba e trajes civis; padres, representados com roupas civis e com batinas, nos 

segundo, terceiro, sexto e sétimo quadros; e vaqueiros, representados com os grandes 

chapéus de abas viradas para cima, típicos do líder do Cangaço, Lampião.  

De forma simples e didática, os desenhos contavam sobre o contato dos padres 

com os sertanejos, levando-lhes a “palavra de Deus”, a esperança e despertando a 

religiosidade daqueles trabalhadores, que passaram a participar da missa e começaram a 

viver em maior irmandade e fartura. Os penúltimo e último quadros são muito simbólicos, 

pois apresentam que, por meio do encontro com a “palavra de Deus”, os sertanejos 

passaram a ter melhores condições de vida, representadas pela abundância de alimentos 

(pães?) que, em branco, parecem iluminados, contrastando com o negro dos rostos dos 

indivíduos. A história termina de forma feliz, mostrando árvores com folhas, que dão 

frutos e sombras, em contraposição aos cactos baixos, sem folhas e frutos, típicos da pobre 

vegetação da caatinga nordestina.  

Nesse mesmo ano de 1976, o Quinteto incluiu as canções da Missa em um LP, 

produzido pela PHILIPS.381 Para que a história da “Missa do Vaqueiro” coubesse no 

formato disco, contaram-na de forma mais reduzida, privilegiando o trabalho regional-

folclórico em detrimento de canções mais conhecidas, como de Gonzagão e de Vandré. 

Naturalmente, outras questões da ordem de (altos) custos de direitos autorais desses 

artistas mais consagrados também devem ter sido envolvidas nessa escolha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
381 Sobre o Quinteto violado, ver: Disponível em: <http://www.dicionariompb.com.br/quinteto-

violado/dados-artisticos>. Acesso em 17 nov. 2015. 

http://www.dicionariompb.com.br/quinteto-violado/dados-artisticos
http://www.dicionariompb.com.br/quinteto-violado/dados-artisticos
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Figura 40: Capa do disco, “Missa do Vaqueiro”, do Quinteto Violado (PHILIPS, 1976). 

Fonte: Disponível em: <https://300discos.wordpress.com/2010/05/31/ln22-quinteto-violado-

missa-do-vaqueiro-1976/>. Acesso em 17 nov. 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41: Contracapa do LP “Missa do Vaqueiro”, do Quinteto Violado. 

Fonte: Disponível em: <http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-732643632-lp-vinil-missa-

do-vaqueiro-quinteto-violado-1976-_JM>. Acesso em 25 mar. 2016. 

 

 

https://300discos.wordpress.com/2010/05/31/ln22-quinteto-violado-missa-do-vaqueiro-1976/
https://300discos.wordpress.com/2010/05/31/ln22-quinteto-violado-missa-do-vaqueiro-1976/
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-732643632-lp-vinil-missa-do-vaqueiro-quinteto-violado-1976-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-732643632-lp-vinil-missa-do-vaqueiro-quinteto-violado-1976-_JM
https://300discos.files.wordpress.com/2010/05/ln22-quinteto-violado-missa-do-vaqueiro.jpg
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  Lutando por uma outra causa social, no caso a do racismo contra o negro 

afrodescendente, a “Missa dos Quilombos” foi idealizada pelo mesmo D. Hélder Câmara 

e gravada em 1982, por Milton Nascimento. A obra foi escrita e produzida por D. Pedro 

Casaldáliga, bispo de São Félix do Araguaia, no Mato Grosso, e pelo poeta Pedro Tierra 

(pseudônimo de Hamilton Pereira da Silva).382  

Segundo o pesquisador Rafael Senra, a “Missa dos Quilombos” foi: 

 

 

 Fruto de dois anos de pesquisa sobre a escravidão negra e o silêncio 

teológico da igreja católica a respeito do tema, foi pensada como uma 

continuidade da Missa da Terra Sem Males. Esta, também escrita pelos 

dois “Pedros” alguns anos antes, tratava da exploração do índio, e da 

posição da igreja católica sobre o assunto. 383 

 

 

 

 A Missa foi celebrada pela primeira vez em 1981, em frente à Igreja do Carmo, 

na cidade de Recife, lugar onde, conta a História, a cabeça do líder quilombola, Zumbi 

dos Palmares, foi exposta ao alto de uma estaca, ao final do século XVII. Segundo Senra, 

a Missa teve um público de sete mil pessoas. 384 

A primeira gravação da “Missa dos Quilombos” foi feita por Milton Nascimento, 

na Igreja da Serra do Caraça, em Minas Gerais, e lançada pela gravadora Ariola em 

1982.385 Nada mais enfático e simbólico da luta por igualdade racial que um cantor negro 

escolhido para denunciar o racismo. Um cantor que, já àquela época, era consagrado entre 

os cânones da MPB. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
382 Disponível em: <http://novo.fpabramo.org.br/content/o-poeta-pedro-tierra-hamilton-pereira-recebe-

titulo-de-doutor-honoris-causa>. Acesso em 8 out. 2016. 
383 Cf. SENRA, sem data. 
384 Ibid. 
385 Ibid. 

http://novo.fpabramo.org.br/content/o-poeta-pedro-tierra-hamilton-pereira-recebe-titulo-de-doutor-honoris-causa
http://novo.fpabramo.org.br/content/o-poeta-pedro-tierra-hamilton-pereira-recebe-titulo-de-doutor-honoris-causa
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Figura 42: Capa do disco “Missa dos Quilombos” (Ariola, 1982). 

Fonte: Disponível em: 

<http://www.discosdobrasil.com.br/discosdobrasil/consulta/detalhe.php?Id_Disco=DI01015>. 

Acesso em 17 nov. 2015. 

 

 

 

 

A capa do álbum, de autoria do diretor e produtor das missas, Márcio Ferreira, 

expressava o conteúdo religioso da luta negra por mais direitos.386 A fotografia, tirada à 

noite, possui um ar soturno. Sobre o piso molhado e rústico de paralelepípedos, havia um 

panfleto como que jogado ao chão. Em fundo vermelho, o panfleto continha um braço 

negro empunhando a mão para cima e segurando uma cruz de maneira agressiva, em 

imagem que remetia à iconografia socialista.  

 

 

 

 

 

                                                           
386 Em 2006, em homenagem aos 25 anos da Missa, foi exibido na TV Senado o documentário produzido 

pela própria emissora de televisão, o “Missa dos quilombos” (Liloye Boubli, 2006). Cf. Jornal do Senado, 

13 a 19/11/2006, “Missa dos quilombos, 25 anos”, p. 18. Disponível em: 

<http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/499477/2006-11-13.pdf?sequence=1>. Acesso em 8 

out. 2016. 

http://www.discosdobrasil.com.br/discosdobrasil/consulta/detalhe.php?Id_Disco=DI01015
http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/499477/2006-11-13.pdf?sequence=1


218 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43: “O Operário e a camponesa kolkhoziana", construída em 1937, em Moscou. 

Fonte: Disponível em: <http://escarronapalm.blogspot.com.br/2013/04/o-operario-e-

camponesa-kolkosiana.html>. Acesso em 24 mai. 2016. 

 

 

 

 

Lembrando a cor vermelha e o punho erguido, símbolo da tradição socialista, o 

cruzamento entre a fé e a política de esquerda era explícito. Uma única luz, vindo de cima, 

talvez a “Divina”, clareava o panfleto exposto ao chão. A mensagem era nítida: por meio 

da consciência dada pela “palavra de Deus” e com luta, haveria um mundo mais 

igualitário, de paz e justiça entre os homens da Terra. 

Com músicas de Milton Nascimento e de Pedro Casaldáliga, com algumas 

participações de Pedro Tierra, a sonoridade da Missa remete ao universo do negro, com 

seus coros, batuques e sincretismos religiosos marcados pela mistura do Candomblé com 

a Igreja Católica. “Deus” e “Orixás” se irmanavam nesse disco, indo ao encontro da luta 

contra as desigualdades e injustiças sociais, a favor da paz e da união entre os povos, de 

todas as cores, raças e crenças.  

Devido a essa temática, o disco é quase uma raridade na história da MPB, pois a 

questão racial foi muito pouco explorada por esse gênero musical. Claro que existem 

exceções, como as canções de muito sucesso em suas épocas e amplamente conhecidas, 

como “Black is beautiful” (Marcos Valle/Paulo Sérgio Valle), cantada por Elis Regina, 

em 1971, dentro da valorização da linha soul na MPB, ou do samba “Canto das três raças”, 

interpretada por Clara Nunes, em 1976, em disco homônimo (EMI-ODEON, 1976). 

No disco de Milton havia doze faixas. Três delas, assim como na “Missa do 

Vaqueiro”, pertenciam ao ritual de penitência, oferenda e comunhão da missa católica, 

http://escarronapalm.blogspot.com.br/2013/04/o-operario-e-camponesa-kolkosiana.html
http://escarronapalm.blogspot.com.br/2013/04/o-operario-e-camponesa-kolkosiana.html
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“Rito penitencial (Kyrie), “Ofertório” e “Comunhão”. Em “Missa de Quilombos” todo o 

ritual era considerado uma festa, que, segundo Pedro Casaldáliga, na última faixa do 

disco, julgarão (leia-se os conservadores e militares) de comunista. Nessa faixa, chamada 

de “Marcha final (de banzo e de esperança)”, o discurso da festa, da esperança e da súplica 

por mais dignidade humana se explicitavam. Nesse momento, Casaldáliga também fazia 

uma “Invocação à Mariama” (FAIXA 39), uma figura mista de Maria, “mãe de Deus”, 

com “ama”, conjugação da terceira pessoa do presente do indicativo do verbo AMAR. 

 

 

 

Mariama, nossa senhora, mãe do homem de todas as raças, cores e de todos os cantos da 

terra. Pede a seu filho que esta festa não termine aqui [..] é importante que a Igreja 

de teu filho não fique em palavras, não fique em aplausos [...] é importante que a 

CNBB [...] emplaque em cheio na causa dos negros [...] como entrou em cheio na 

Pastoral da Terra e na Pastoral dos Índios [...] claro que dirão, Mariama, que é 

política, que é subversão, que é comunismo. É Evangelho de Cristo, Mariama! [...] o 

problema de negro acaba se ligando aos outros problemas humanos [...] que se acabe, mas 

se acabe mesmo, a maldita fabricação de armas! O mundo precisa fabricar é paz! Basta 

de injustiças, de uns sem saber o que fazer com tanta terra e milhões sem ter um palmo 

de terra pra morar! Basta de uns tendo de vomitar pra poder comer mais e cinquenta 

milhões morrendo de fome num ano só! Basta de uns com empresas se derramando pelo 

mundo todo e milhões sem um canto onde ganhar o pão de cada dia! Mariama [...] nem 

pobre, nem rico! Nada de escravo de hoje ser senhor de escravos amanhã! Basta de 

escravos! Um mundo sem senhores e sem escravos! Um mundo de irmãos!387 

 

 

 

 Encerrando o disco, essa invocação representava a mensagem final deixada aos 

fiéis da Igreja Católica que presenciaram e participaram da Missa ou aos ouvintes do 

álbum. Uma mensagem de que havia sofrimento e tristeza, representados pelo banzo 

(nome dado ao sentimento de tristeza e saudades dos africanos escravizados no Brasil), 

mas também de esperança por mais respeito e dignidade à pessoa humana, de acordo com 

aquilo que pregava a esquerda católica. 

 

 

 

                                                           
387 Para ouvir o disco completo: Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=nHJolAPE1-4>. 

Acesso em 25 mar. 2016. (Transcrição nossa) 

https://www.youtube.com/watch?v=nHJolAPE1-4
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5.2.2 A MPB nos folhetos, nos livros de cantos e em materiais de evangelização 

católicos 

 

 A Igreja optava por uma linguagem didática para atingir os menos favorecidos, 

para ensinar-lhes o “Evangelho de Cristo” e conscientizá-los, explicando a opressão a que 

estavam submetidos. Com esse intuito, por todo o país, surgiram materiais eclesiásticos 

que buscavam apresentar ao trabalhador, de forma muito simples, a sua condição e a 

necessidade de luta por condições mais dignas de sobrevivência, embasadas nos 

princípios cristãos. Não raras vezes, a música popular teve um importante papel nesses 

materiais, e a escolha das canções seguia a mesma lógica: comunicabilidade sentimental 

de valores cristãos, ainda que a mensagem religiosa não fosse explícita.   

 O panfleto religioso a seguir, em que na frente aparecia a letra de “Disparada” 

(FAIXA 40) (Geraldo Vandré) e no verso um quadrinho produzido em cima da letra dessa 

canção, sugere uma facilitação da linguagem, apelando para o visual. É possível que esse 

material tenha sido utilizado em celebrações com o objetivo de o canto de “Disparada” 

ser acompanhado por todos os fiéis. Recebido, normalmente, antes ou durante a 

celebração da missa, os cristãos poderiam visualizar os quadrinhos e, assim, 

compreender, didaticamente, a mensagem daquilo que cantariam logo em seguida 
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Figura 44: Folheto com “Disparada”, frente. 

Fonte: Folheto “Disparada”, frente, sem data.  

(Acervo CPV/AEL/UNICAMP) 
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Figura 45: Quadrinho de “Disparada” do folheto, verso. 

Fonte: Folheto “Disparada”, verso, sem data.  

(Acervo CPV/AEL/UNICAMP) 

 

 

 

 

 

 

Com desenhos de traços simples e amadores que nem sequer foram assinados, o 

quadrinho contava a história de “Disparada”. O trabalhador rural, sentindo-se oprimido e 

explorado por seus patrões, vai para a cidade trabalhar como operário em fábricas, em 

busca de melhores condições de vida. Esse fenômeno, denominado de “Êxodo rural”, já 

era sentido e bastante conhecido na sociedade brasileira dos anos de 1960 e 1970.  

Na década de 1950, em busca de melhores salários e condições de vida, muitos 

camponeses passaram a migrar para as grandes cidades brasileiras, trabalhando como 
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operários em fábricas. Nesse processo, os migrantes passaram a viver em precárias 

condições nas periferias das cidades, em meio à expansão da urbanização e, 

consequentemente, do inchaço das grandes metrópoles, como Rio de Janeiro e São Paulo, 

principalmente.388  

Provavelmente, esse panfleto circulava entre comunidades cristãs de periferias, 

onde morava grande parte do operariado urbano proveniente do campo. A canção de 

Vandré revestia-se de crítica às dificuldades vivenciadas não só no campo, mas também 

nas cidades, mostrando que, por meio da conscientização de suas opressões, tal como 

procediam os militantes católicos da nova esquerda, a esperança e a luta por condições 

mais dignas de sobrevivências não deveriam ser abandonadas pelos trabalhadores. Ao 

mesmo tempo, sua narrativa linear, ao expressar a formação de uma autoconsciência de 

um trabalhador que auxiliava, como cavaleiro, a “tocar gado e gente”, era reveladora da 

perspectiva do “ver, julgar e agir” das CEBs. O próprio personagem da canção se 

conscientizava, ao ver e julgar o mundo injusto no qual vivia.  

Em um panfleto musical da atividade “Show 1º de Maio”, ocorrido em São 

Bernardo do Campo, no Dia do Trabalho de 1982, e, possivelmente, apoiado por alguma 

das Pastorais da Igreja Católica, encontramos músicas de MPB. Não sabemos, porém, se 

foram entoadas pelo povo na praça pública ou dentro da própria Igreja, como parte de 

algum rito litúrgico. Nele, constam as seguintes canções, ligadas às causas do trabalho, 

do trabalhador e das dificuldades da vida durante a Ditadura, como as conhecidas canções 

de MPB: “O cio da terra”, “Pra não dizer que não falei das flores” e “Cidadão”. Outras 

músicas, de artistas desconhecidos e sequer citados, também apareceram nesse material, 

como “A vida que a gente leva”, “Luta da vida”, “Isso que você tem aí”, “Tristeza do 

povo” e “Ciranda dos bairros”.389 Isso demonstra o ecletismo musical nas canções ligadas 

à Igreja, tal como estamos procurando delinear. 

Livros de cantos eram e ainda são materiais comuns em atividades da Igreja 

Católica. Normalmente, são vendidos a preços irrisórios pelas dioceses ou fornecidos 

gratuitamente aos fiéis. Servem para que os cristãos acompanhem as letras das canções 

dos atos litúrgicos.  

O livro de cantos denominado “Cantando a libertação”, fazendo apologia à 

“Teologia da Libertação”, foi produzido pela Episcopal de Itapecerica da Serra, do Estado 

de São Paulo, em 1980. No próprio título havia a palavra libertação, que pode ser 

                                                           
388 Cf. CANDIDO, 2010. 
389 “Panfleto de músicas. 1º de Maio de São Bernardo do Campo”, 1982. 
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compreendida como uma maior liberdade de ação à CNBB, observada de perto pelos 

órgãos de vigilância do governo, assim como uma apologia à liberdade conquistada com 

a redemocratização brasileira. Nele havia uma sessão de “cantos litúrgicos” e outra 

destinada a “cantos populares”, nessa mesma ordem. 

Em “cantos populares”, apareciam vinte e uma canções com temáticas que 

giravam em torno de religiosidade, do trabalhador, do trabalho e de crítica ao Regime 

Militar. Os temas do trabalhador e do trabalho eram os mais proeminentes, representados 

por algumas canções muito executadas em Igrejas e ligadas, sobretudo, às causas do 

camponês, tal como analisamos no gráfico anterior. A isso se deve à importância das 

atividades da Pastoral da Terra.  

As canções mais citadas nesse material se remetiam ao universo do imaginário 

dos anos de 1960, invocando a necessidade de luta, inclusive, pelo próprio ato de cantar. 

Eram elas: “Suíte dos pescadores”, “Cio da terra”, “Asa branca”, “Disparada”, 

“Plantador”, “Ventania”, “Funeral do lavrador”, “Viola enluarada”, “Aroeira”, “Pra não 

dizer que não falei das flores” e “Pesadelo”.  

Apesar do destaque às causas camponesas nos “cantos” apresentados, a capa do 

livro sugeria que as músicas seriam cantadas não somente por e pelas causas dos 

trabalhadores rurais, mas também por e pelos operários e indígenas, homens e mulheres, 

abrangendo uma série de lutas que deveriam sensibilizar os cristãos. 
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Figura 46: Livro de cantos, 1980. 

Fonte: Livro de cantos “Cantando a libertação”, Episcopal de Itapecerica da Serra-SP, 1980. 

(Acervo CPV/AEL/UNICAMP) 

 

 

 

 

 

Dentro da chave ideológica da esquerda católica, tratava-se de privilegiar os 

pobres e excluídos da sociedade brasileira, levando, por meio de canções, apelos de 

fraternidade, de conscientização e de necessidade de luta por justiça e paz sociais. Esse 

repertório musical diferenciava o papel da MPB nas atividades da Igreja, se comparado 

àquele que desempenhava junto aos movimentos sociais, Estudantil e Sindical. Nesses 

últimos, as lutas por justiça social e pela redemocratização tinham um apelo maior a novos 

artistas, muitas vezes independentes e/ou sem sucesso na indústria fonográfica, como os 

“malditos”, e a temáticas mais ligadas à vida urbana. 
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Figura 47: Livro de cantos, sem data. 

Fonte: Livro de cantos “Vamos cantar, companheiros!”, sem data.  

(Acervo CPV/AEL/UNICAMP) 

 

 

 

 

 Na capa do livro, aparecia um desenho com cinco pessoas, provavelmente todos 

membros de uma mesma família, instituição base para a Igreja Católica: um pai sério, de 

chapéu ou capacete, e camisa, que tocava, prazerosamente, um violão; uma mãe, também 

com expressão de prazer, que segurava um menino bebê sorridente; um filho mais velho, 

jovem, que se alegra ao som da canção tocada pelo pai; e um filho mais novo, que, de 

igual maneira, parecia contente com a música. Acima do desenho, aparecia o título do 

material que citava o termo “companheiros”, expressão de tratamento tipicamente da 

esquerda, ao se referir ao colega, amigo ou co-partidário. Assim, a apologia à família, 

base cristã, e a um ideário de esquerda ficavam claramente expressas. 
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 Porém, fica a dúvida: seria essa família camponesa ou operária? O adereço de 

cabeça do pai pode ser interpretado como um chapéu de abas curtas, como dos 

camponeses, sobretudo das regiões mais ao Sul do Brasil, ou como um capacete de 

operário, ainda que o suporte que o segura ao queixo não estivesse presente.  

É provável que os dois se fundam na figura do “pai”, à medida que eram o foco 

do trabalho dos militantes católicos mais progressistas. No entanto, os cantos do livro 

tratavam do trabalho, do trabalhador e das dificuldades de vida no campo, 

particularmente, do nordeste. Tal fato se evidencia, devido às presenças das seguintes 

canções: “Assum preto”, “Asa branca”, “Pau de arara”, “Mulher rendeira” e “Maria 

bonita”. É possível que esse material tenha pertencido a alguma arquidiocese nordestina, 

e, por isso, a maior ênfase na questão do sertanejo, ao invés do operário e da vida urbana. 

 Para além de “Asa branca” e de “Assum preto”, canções famosas e já presentes 

em outros materiais da Igreja, chama a atenção a canção “Pau de arara”, cujo nome exato 

é “O último pau-de-arara” (José Guimarães/ Venâncio/ Curumba), gravada em 1956, pela 

dupla baiana Venâncio e Curumba.390 A canção era muito diferente da versão 

“homônima” de Luiz Gonzaga, que apresentava um sertanejo resistindo, mas cedendo à 

migração em busca de oportunidade de trabalho e de vida mais digna.  

 Abaixo, segue trecho da letra de “Pau de arara” (FAIXA 41), de Luiz Gonzaga: 

 

 

Quando eu vim do sertão,  

seu moço, do meu Bodocó  

A malota era um saco  

e o cadeado era um nó  

Só trazia a coragem e a cara  

Viajando num pau-de-arara  

Eu penei, mas aqui cheguei  

Trouxe um triângulo, no 

matolão  

Trouxe um gonguê, no matolão  

Trouxe um zabumba dentro do 

matolão  

Xóte, maracatu e baião  

Tudo isso eu trouxe no meu 

matolão 391 

 

 

                                                           
390 Disponível em: <http://www.boamusicaricardinho.com/venancioecurumba_81.html>. Acesso em 8 out. 

2016. 
391 Letra e áudio disponíveis em: <http://www.vagalume.com.br/luiz-gonzaga/pau-de-

arara.html#ixzz43x3rW4VU>. Acesso em 13 abr. 2016. 

http://www.boamusicaricardinho.com/venancioecurumba_81.html
http://www.vagalume.com.br/luiz-gonzaga/pau-de-arara.html#ixzz43x3rW4VU
http://www.vagalume.com.br/luiz-gonzaga/pau-de-arara.html#ixzz43x3rW4VU
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“O último pau-de-arara” tratava do sertanejo que, apesar das dificuldades do 

sertão, sobretudo em período de seca, não abandonava sua terra para migrar. Assim, o 

trecho “só deixo meu cariri no último pau de arara” mostrava a grande resistência do 

trabalhador para permanecer no sertão.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48: Outra versão de “Pau de arara”. 

Fonte: Livro de cantos “Vamos cantar, companheiros!”, sem data.  

(Acervo CPV/AEL/UNICAMP) 
 

 

 

  

 Também merecem destaque as músicas que tratavam da mulher nordestina, como 

“Mulher rendeira” (FAIXA 42) e “Maria Bonita” (FAIXA 43). As canções folclóricas 

falavam da dualidade do papel da mulher nordestina. Eram, aparentemente, retratadas 

como “sexo frágil”, que choravam para serem levadas junto a seus maridos ou para 

impedirem que eles delas se afastassem, ao mesmo tempo que eram trabalhadoras (como 

as “rendeiras”, prática muito comum às muitas mulheres nordestinas) e apoio para seus 

maridos na luta diária. Na canção que levava seu nome, Maria Bonita, mulher de 

Lampião, era responsável pelo café que despertava todo o bando cangaceiro para mais 
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um dia de batalha pela vida e de resistência à opressão dos coronéis nos sertões 

nordestinos. 

 

 

MULHER RENDEIRA 

Olê muié rendera 

Olê muié rendá 

Tu me ensina a fazê renda 

Que eu te ensino a namorá 

Lampião desceu a serra 

Deu um baile em Cajazeira 

Botou as moças donzelas 

Pra cantá muié rendera 

As moças de Vila Bela 

Não têm mais ocupação 

Se que fica na janela 

Namorando Lampião392 
 

 

 

ACORDA, MARIA BONITA 

Acorda Maria Bonita 

Levanta vai fazê o café 

Que o dia já vem raiando 

E a polícia já tá de pé 

Se eu soubesse que chorando 

Empato a tua viagem 

Meus olhos eram dois rios 

Que não te davam passagem393 

 

 

 

 

Apesar da recorrente menção ao operário, poucas músicas o tiveram como tema 

central nos materiais da Igreja. Como já constatamos, as canções se remetiam mais ao 

imaginário nacional-popular, de valorização do morro e do sertão, dos anos de 1960.  

Para fazer mais sentido às causas operárias nesse contexto, poderia ser resgatado 

o samba dos anos de 1930, das referências às dificuldades da vida do “operário-otário” 

                                                           
392 Letra e áudio disponíveis em: <http://www.vagalume.com.br/trio-nordestino/mulher-rendeira.html>. 

Acesso em 25 mar. 2016. Versão original de Volta Seca: Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=yxjWPUJmVvA>. Acesso em 25 mar. 2016.; Letra de Volta Seca: 

Olê mulher rendeira/ Olê mulher renda/ A pequena vai no bolso, a maior vai no embornal/ Se chora por 

mim não fica, só se eu não puder levar/ O fuzil de lampião, tem cinco laços de fita/ O lugar que ele habita, 

não falta moça bonita, ver: Disponível em: <https://www.letras.mus.br/volta-seca/1649956/. Acesso em 25 

mar. 2016. 
393  Letra e áudio disponíveis em: <http://www.vagalume.com.br/rolando-boldrin/acorda-maria-

bonita.html#ixzz43x8rqbn4>. Acesso em 25 mar. 2016. 

http://www.vagalume.com.br/trio-nordestino/mulher-rendeira.html
https://www.youtube.com/watch?v=yxjWPUJmVvA
https://www.letras.mus.br/volta-seca/1649956/
http://www.vagalume.com.br/rolando-boldrin/acorda-maria-bonita.html#ixzz43x8rqbn4
http://www.vagalume.com.br/rolando-boldrin/acorda-maria-bonita.html#ixzz43x8rqbn4
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do “Bonde de São Januário” (Ataulfo Alves/Wilson batista) ou ao gerente que o dava 

ordens e o liberava para o lazer a partir dos “Três apitos” de Noel Rosa. 

 

 

BONDE DE SÃO JANUÁRIO 

 

Quem trabalha é que tem razão 

Eu digo e não tenho medo de errar 

O bonde São Januário 

Leva mais um operário: 

Sou eu que vou trabalhar 

Antigamente eu não tinha juízo 

Mas resolvi garantir meu futuro 

Vejam vocês: 

Sou feliz, vivo muito bem 

A boemia não dá camisa a ninguém 

É, digo bem 394 

 

 

TRÊS APITOS 

 

Quando o apito da fábrica de tecidos 

Vem ferir os meus ouvidos 

Eu me lembro de você 

[...] 

Você que atende ao apito de uma chaminé de barro 

Porque não atende ao grito, tão aflito 

Da buzina do meu carro 

[...] 

Mas você é mesmo artigo que não se imita 

Quando a fábrica apita 

Faz reclame de você 

Nos meus olhos você lê 

Que eu sofro cruelmente 

Com ciúmes do gerente, impertinente 

Que dá ordens a você 395 

 

 

 

No entanto, parece claro que ao resgatar, naquele contexto, o imaginário de 

valorização do morro e do sertão, da década de 1960, fazia mais sentido que retomar 

imaginário de crítica urbana dos anos de 1930. Assim, mesmo tratando mais 

                                                           
394 Letra e áudio disponíveis em: <http://ouvirmusicasletras.net/letra/ataulfo-alves/380106/>. Acesso em 26 

mar. 2016. 
395 Letra e áudio, na voz de Aracy de Almeida, disponíveis em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=IKrTHrTcVf4>. Acesso em 26 mar. 2016. 

http://ouvirmusicasletras.net/letra/ataulfo-alves/380106/
https://www.youtube.com/watch?v=IKrTHrTcVf4
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especificamente do trabalhador do campo, as canções ligadas à Igreja faziam jus à luta do 

trabalho cotidiano, onde quer que ele fosse, no espaço urbano ou rural. 

No material didático e destinado aos jovens, o “Evangelho e música popular 

brasileira. Viola 1”, de Recife, nota-se como a música popular brasileira também cabia 

aos ensinamentos do “Evangelho de Cristo”. É possível que esse material date da primeira 

metade dos anos de 1970, devido à presença de canções em voga naquele período e, 

segundo o texto de introdução ao material, eram muito conhecidas e utilizadas em 

“encontros, reuniões, passeios e em missas de juventude”.396 

Na capa, a boca do personagem como o oco do violão, e seu nariz fundido na 

extremidade mais delgada do instrumento musical, passava a ideia de que a voz poderia 

sair como o som do violão para se conectar com os ideários cristãos, tal como é possível 

verificar a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49: Livro de cantos da Igreja Católica, sem data. 

Fonte: Capa do material “Evangelho e música. Viola 1”, sem data.  

(Acervo CPVAEL/UNICAMP) 

 

                                                           
396 Livreto didático “Evangelho e música popular brasileira. Viola 1”, de Recife-PE, sem data. 
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Segundo informações do material, o objetivo era valorizar a música brasileira em 

detrimento da estrangeira, além de promover uma transformação social por meio de 

canções, como expresso na última página do documento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50: Citação em livro de cantos da Igreja Católica, sem data. 

Fonte: Última página do material “Evangelho e música. Viola 1”, sem data.  

(Acervo CPV/AEL/UNICAMP) 

 

 

 

 Para dar conta de seus objetivos, o material apresentava o título, os compositores 

e a letra de uma série de canções populares, escolhendo algumas para orientar a reflexão 

entre elas e o Evangelho, por meio de proposições didáticas. Segundo o texto introdutório 

do material, algumas outras canções, de forma proposital, eram deixadas para livres 

interpretações e relações com a “palavra de Deus”.  

 As músicas giravam em torno de temas religiosos, de amor, de crítica ao sistema 

e à classe burguesa, de libertação pelo ato de cantar, de reflexões sobre a vida, de 

esperança e de dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores. Por se tratar de um material 

destinado à juventude, muitas das canções populares ali trabalhadas eram atuais aos anos 

de 1970. 

 Poucas canções dos anos de 1960 compuseram o material. Entre elas, a maioria 

era de Vandré, como “Fica mal com Deus”, “Disparada”, “Porta-estandarte” e “Terra 

plana”, ao lado de “Meu refrão” e “Roda viva”, de Chico Buarque, e “Pequeno burguês”, 

de Martinho da Vila.  
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 As presenças do roqueiro Raul Seixas e do sambista Martinho da Vila no 

material eram exceções ao elenco já consagrado de MPB, como Geraldo Vandré, Chico 

Buarque, MPB-4, Vinícius de Moraes e Luiz Gonzaga. Como mais uma prova de que não 

haviam hierarquias estabelecidas entre os nomes dos artistas e das canções citadas nesses 

materiais religiosos, o repertório era também composto por “Animais irracionais”, música 

da dupla “cafona” Dom & Ravel.  

 Além do apelo popular que tinham as músicas chamadas de “bregas”, é possível 

que “Animais irracionais” tenha feito sucesso junto à comunidade religiosa, devido à sua 

temática religiosa.397 Isso diferenciava o espaço que ocupava e o papel da MPB nas 

atividades ligadas à Igreja, com àqueles eventos cívico-artísticos ligados à política 

cultural do PCB, dos movimentos sociais até então trabalhados. Neles, talvez seria 

impensável a presença de Dom & Ravel ou de Roberto Carlos, por exemplo, considerados 

artistas menores, do ponto de vista qualitativo, alienados e, tão somente, a serviço do 

mercado fonográfico. 

 O material “Evangelho e música popular brasileira. Berimbau 2”, também de 

Recife, datava por volta do ano de 1976, devido às canções ali expostas. Era muito 

semelhante ao material anterior, o “Viola 1”, e, talvez, uma continuidade dele, pois 

possuía a mesma tipografia, arte, design e estilo. É também possível que tenha sido o 

segundo volume de uma série em que o primeiro se denominava “Berimbau 1”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
397 Cf. ARAÚJO, 2002. 
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Figura 51: Livro de cantos, sem data. 

Fonte: Material “Evangelho e música popular brasileira. Berimbau 2”, Recife-PE, sem data. 

(Acervo CPV/AEL/UNICAMP) 

 

 

 

 

 Diferente do material anterior, o “Berimbau 2” possuía informações de produção 

na contracapa. Consistia na “sugestão de um método de evangelização a partir das 

canções da música popular brasileira”, foi produzido pela Coordenação da Pastoral da 

Juventude Estudantil – Nordeste II, de Recife e difundido pela Editora (Católica) Todos 

Irmãos, da cidade paulista de Lins.398 Devido às semelhanças estéticas e de objetivos entre 

os materiais, é possível confirmar que ambos tinham propósitos de evangelização da 

juventude. Além disso, nota-se que, apesar de terem sido produzidos no Nordeste 

chegavam a São Paulo, viajando, portanto, parte do país, junto com os migrantes.  

                                                           
398 Livreto fotocopiado de músicas, sem data. Nesta página consta a canção “Maria, Maria” (Milton 

Nascimento). 

 



235 
 

 Em se tratando de materiais evangelizadores produzidos no Nordeste e, 

particularmente, na cidade de Recife, comunidade eclesiástica do já conhecido bispo D. 

Hélder Câmara, não era de se estranhar que estabelecessem relações com a MPB, um 

“estilo” musical, em “gênese”, ligado à resistência ao Regime Militar.  

 Entre as cinquenta e oito canções do material, quase trinta por cento eram da 

década de 1960. Entre elas, porém, há uma novidade: a inserção de duas canções 

tropicalistas, “Tropicália” e “Alegria, alegria”.  

Como estamos inferindo que o material deve datar, aproximadamente, do ano de 

1976, não causa estranhamento a inserção das canções de Caetano Veloso, uma vez que, 

no decorrer dos anos de 1970, o Tropicalismo passou a ser aceito e mesclado ao “eclético” 

estilo MPB. Esse movimento de inserção à MPB teve início na primeira metade da década 

de 1970, com, por exemplo, as pazes de Elis Regina – líder da MMPB contra o “ié-ié-ié” 

e o Tropicalismo - com os tropicalistas e sua interpretação de “Aquele abraço”, em 1970. 

Em termos comportamentais, a Igreja era um setor mais conservador da sociedade. 

Devido a isso, apesar da ala progressista, que promovia a conscientização do trabalhador 

e pregava a paz e a justiça do país, a Igreja levou mais tempo para incorporar 

pontualmente esse repertório em suas atividades de evangelização. 

 Analisando o material “Cantando a nossa libertação”, composto de livro de cantos 

e gravações em fitas K7, produzido pela Ação Católica Operária, do Rio de Janeiro, em 

1981, percebe-se o tal “conservadorismo” das canções trabalhadas. Interpretadas por 

terceiros e não pelos artistas originais, tiveram destaque entre os “cantos populares e 

folclóricos” as amplamente conhecidas “Assum preto”, “Fica mal com Deus”, “Viola 

enluarada”, “Romaria”, “Chico Mineiro”, “Juazeiro, juazeiro” e “Menino da porteira”. 

 

 

 

5.3 Canção emblemática na Igreja Católica 

 

 

 “O cio da terra” foi uma canção muito recorrente nos materiais encontrados da 

Igreja Católica. Como comentamos, faziam menção ao trabalhador rural, personagem de 

grande destaque nas canções executadas em atos ou em atividades ligadas ao catolicismo. 

A seguir, vamos analisar detalhadamente essa canção, com o intuito de melhor 

compreender como ela sensibilizava os fiéis e/ou os trabalhadores quanto às questões 

relativas à dignidade da pessoa humana e à justiça, como pressupunha a doutrina Católica. 
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E também como contribuía para o compartilhamento de ideias antiautoritárias e de 

valorização da cultura do povo-trabalhador, na lógica de pensamento e de ação da nova 

esquerda católica, ao final da década de 1970. 

 

 

 

5.3.1 “O cio da terra” 

 

 

 

 “O cio da terra” (FAIXA 44) é de autoria de Milton Nascimento e de Chico 

Buarque. Junto à “Primeiro de Maio”, também escrita pelos dois artistas, compôs o 

compacto simples “Milton & Chico” (PHILIPS, 1977).399 Em 1979, entrou no LP 

“Journey to dawn” (A&M Records, 1979), de Milton Nascimento, gravado nos Estados 

Unidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 52: Capa do compacto simples “Milton & Chico”, de 1977. 

Fonte: Disponível em: <http://www.midiatorium.com.br/pd-2ba996-milton-e-chico-primeiro-

de-maio-o-cio-da-terra-compacto-7.html>. Acesso em 8 abr. 2016. 

 

 

 

 

 

                                                           
399 Informações disponíveis em: <http://www.dicionariompb.com.br/milton-nascimento/dados-artisticos. 

Acesso em 8 abr. 2016. 

 

http://www.midiatorium.com.br/pd-2ba996-milton-e-chico-primeiro-de-maio-o-cio-da-terra-compacto-7.html
http://www.midiatorium.com.br/pd-2ba996-milton-e-chico-primeiro-de-maio-o-cio-da-terra-compacto-7.html
http://www.dicionariompb.com.br/milton-nascimento/dados-artisticos
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Figura 53: Capa do disco “Journey to dawn”, de 1979. 

Fonte: Disponível em: <http://www.aquijazzdiscos.com.br/pd-16860d-lp-tim-maia-nobody-

can-live-forever-duplo.html>. Acesso em 8 abr. 2016. 

 

 

 

 

 

 O lírico, lento e dedilhado violão de Milton Nascimento tocava, enquanto Chico 

Buarque cantava suavemente a primeira estrofe da canção. Nela, se cometia os atos de 

debulhar o trigo, recolher os bagos (grãos) do trigo, transformar o trigo em pão e se 

alimentar dele. 

 

 

Debulhar o trigo 

Recolher cada bago do trigo 

Forjar no trigo o milagre do pão 

E se fartar de pão 400 

 

 

Milton Nascimento, com sua voz aguda e limpa, cantava a segunda estrofe 

seguindo à sequência de atos da primeira. Cortava-se a cana, extraía-se dela a garapa, 

produzia-se o melado e se alimentava dele. Note-se a tensão entre violência e erotismo na 

relação com a terra, que dava o mote para a canção, fazendo com que o baixo corporal e 

o sublime se encontrassem na dignidade do trabalho manual.401 

                                                           
400 Letra e vídeo disponíveis em: <http://www.vagalume.com.br/milton-nascimento/o-cio-da-terra.html>. 

Acesso em 8 abr. 2016. 
401 Cf. BAKHTIN, 2010. 

http://www.aquijazzdiscos.com.br/pd-16860d-lp-tim-maia-nobody-can-live-forever-duplo.html
http://www.aquijazzdiscos.com.br/pd-16860d-lp-tim-maia-nobody-can-live-forever-duplo.html
http://www.vagalume.com.br/milton-nascimento/o-cio-da-terra.html
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Decepar a cana 

Recolher a garapa da cana 

Roubar da cana a doçura do mel, 

Se lambuzar de mel 

 

 

 Na terceira e última estrofe da canção, acompanhados de dedilhados mais tensos 

e intensos do violão de Milton, os dois artistas cantaram juntos, em volume mais alto, que 

era preciso preparar a terra para a plantação, oferecendo-lhe o necessário para isso, como 

adubos e água. Essa performance musical de Milton e de Chico permaneceu na repetição 

da música, cuja letra cantaram integralmente juntos. 

 

 

Afagar a terra 

Conhecer os desejos da terra 

Cio da terra a propícia estação, e fecundar o chão 

 

 

 

 Partindo dessas ideias, “O cio da terra” seria, portanto, uma simples canção sobre 

a colheita e a transformação do que vinha da natureza em produto comestível para saciar 

a fome dos seres humanos. Porém, continha questões mais profundas, manifestas na ideia 

de força e de violência dos verbos utilizados nos atos que expressavam a ações do ser 

humano sobre a natureza: decepar e não simplesmente cortar; roubar e não simplesmente 

tirar ou extrair. 

 Tais força e violência podem ser compreendidas à luz da fome, da miséria e da 

necessidade imediata de alimentar-se, atividade fundamental para a sobrevivência. Essa 

ideia inicial coadunava com as atividades da Igreja Católica que tinha, por princípios, a 

primazia da pobreza, a caridade e a solidariedade com os menos afortunados e, do ponto 

de vista político, a conscientização de todos os trabalhadores que padeciam. Além disso, 

expressavam quão era árduo o trabalho realizado pelo trabalhador rural. 

 Se, de um lado, agia-se com força e violência com a natureza, por outro lado, 

recolhia-se seus frutos, como um ato de delicadeza. Tornavam-se, a partir daí, sagrados 

ou sublimes os grãos ou as garapas, que seriam transformados em alimentos. Eles eram o 

início da materialização do alimento que mataria a fome. Mais ainda o pão que, no 

imaginário cristão, foi multiplicado por Jesus Cristo e compartilhado para que ninguém 



239 
 

passasse fome. Remetendo-se a esse imaginário, o grão de trigo na canção se tornaria no 

pão multiplicado e abundante. 

 Transformados em comida, na forma de pão e de mel, os seres humanos não 

somente saciariam a fome, mas se deleitariam com a abundância: se fartariam com o pão, 

ou seja, comeriam até que estivessem mais que satisfeitos, e não apenas comeriam o mel, 

mas se lambuzariam com ele e dele, em um ato luxurioso. Tais deleites eram relativos aos 

verbos “fartar” e “lambuzar” que, junto ao substantivo “bago” (sinônimo de testículo) 

designando “grão”, davam um sentido erótico à letra da canção. 

 Essa erotização também estava ligada ao termo “cio”, em referência ao melhor 

período de fertilidade da terra. Era importante conhecer não o solo e suas necessidades 

mais imediatas, mas sim “afagar”, acariciar cuidadosamente a terra, conhecendo seus 

“desejos”, pois ela não seria somente cultivada para a plantação, mas sim “fecundada”, 

tal como acontece na reprodução humana. 

 A partir dessa linguagem erotizada no trato com a terra, a canção expressava que 

o milagre da multiplicação dos pães seria um fato sublime, mas natural, a partir do 

trabalho, e não espiritual. Dependeria do trabalho e da força humana, especificamente, do 

camponês. 
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6. CAPÍTULO 6 – “A ESPERANÇA EQUILIBRISTA”: A MPB e a luta pela Anistia 

 

 

 

 

6.1 Direitos Humanos, Anistia e Ditadura Militar 

 

 

Na década de 1970, a luta por Direitos Humanos e pela Anistia tornou-se uma 

pauta ampla das oposições. Setores progressistas da Igreja Católica, movimentos 

Estudantil e Sindical e parlamentares do MDB levavam esses temas para suas agendas 

políticas, demonstrando uma pluralidade de vozes e de ações da oposição ao Regime 

Militar, que se unia em torno dessas mesmas causas. 

As denúncias de torturas no Brasil iniciaram no exterior, em 1970. Setores da 

Igreja Católica e das Forças Armadas decidiram, então, dialogar sobre a questão dos 

Direitos Humanos no Brasil, em busca de alguns consensos. A Igreja pretendia auxiliar 

na libertação de presos políticos e atuar contra a violação dos Direitos Humanos. Em 

contrapartida, as Formas Armadas procuravam uma forma de diálogo, se propondo a fazer 

algumas concessões para amenizar as críticas e denúncias recebidas em âmbito 

internacional.  

Para isso, foi formada a Comissão Bipartite, entre membros da Igreja Católica e 

das Forças Armadas, como o Centro de Informações do Exército (CIE) e Serviço 

Nacional de Informações (SNI), que atuou entre os anos de 1970 a 1974. Defendia ela “a 

grande importância da Igreja Católica na elaboração dessa gramática de direitos 

humanos”, permitindo “a bispos e padres terem um espaço privilegiado nas denúncias 

sobre torturas, mortes e desaparecimentos, tanto nacional como internacionalmente”.402 

Apesar dos esforços empreendidos em torno das causas das violações aos Direitos 

Humanos, a Comissão não apresentou muitos resultados, não sendo, portanto, eficaz no 

combate às múltiplas violências praticadas pelo Regime Militar.403  

Na primeira metade da década de 1970, o Brasil tornou-se alvo da Comissão de 

Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU).  Nesse contexto de luta 

em prol dos Direitos Humanos, teve espaço o fortalecimento da luta pela Anistia, iniciada 

                                                           
402 Cf. OLIVEIRA, 2015, p. 33. 
403 Cf. MEZZAROBA, 2006, p. 24.; Tal como já analisamos, a Igreja teve um importante papel na luta 

pelos Direitos Humanos, assim como pelas causas contrárias à Ditadura. A missa realizada para o estudante 

Vannucchi Leme, na Catedral da Sé, em 1973, marcou o alinhamento ideológico de setores mais 

progressistas da Igreja com o Movimento Estudantil daquele momento. 
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desde o governo do Gen. Humberto Castelo Branco e, por quinze anos (de 1964 a 1979), 

presente na agenda do Congresso Nacional.404 

Em 1975, foi criado o Movimento Feminino pela Anistia (MFPA), liderado pela 

advogada Therezinha Zerbini. O MFPA se propunha a lutar pela Anistia no Brasil, a partir 

da defesa dos Direitos Humanos e do esquecimento de todos os crimes cometidos por 

militares e militantes de esquerda.405 Era um Movimento afastado do ideário comunista e 

não propunha a punição dos torturadores. Parecia menos ameaçador à Ditadura ao 

colocar-se contra a Luta Armada e os radicalismos da esquerda, sugerindo um pacto entre 

a oposição e o governo para a consolidação do Estado Democrático. Sendo assim, o 

discurso de reconciliação e de união familiar ganhava o apoio de alguns setores liberais, 

simpatizantes da Ditadura, dando legitimidade ao MFPA perante a sociedade.406 

As lutas do MFPA eram apoiadas por profissionais liberais e por estudantes, que, 

por meio do “Manifesto da mulher brasileira”, promoviam uma campanha de 

esclarecimento da população sobre o que se entendia por Anistia.407 Mais tarde, o MFPA 

abandonaria a ideia de Anistia recíproca para aderir à bandeira da Anistia Ampla, Geral 

e Irrestrita, demonstrando que havia tensões dentro do Movimento.408  

Para a autora Fabíola Del Porto, o MFPA teve o mérito de ter sido o primeiro 

passo para a reparação dos direitos lesados pelo Regime, conseguindo ser o primeiro 

Movimento legalizado de oposição durante a Ditadura Militar.409 Com isso, a luta em prol 

dos Direitos Humanos foi abarcada pela agenda da Anistia 

Envolvendo vários atores de oposição, a luta pela Anistia empreendeu 

“mobilizações questionadoras do modelo econômico e da política implementada pela 

ditadura”. Nesse sentido, tinha caráter de “Frente Única”, pois “aglutinou uma série de 

tendências e grupos distintos, com diferentes projetos de oposição e de mudança para o 

país”.410 A partir da ideia de “consenso”, a bandeira da Anistia superava a fragmentação 

da esquerda brasileira.411 

O início da segunda metade dos anos de 1970 foi agitado e marcado por episódios 

envolvendo a luta pela Anistia e, consequentemente, pelos Direitos Humanos. Houve uma 

                                                           
404 Cf. OLIVEIRA, 2015, p. 56. 
405 Cf. MEZAROBBA, 2006, p. 25. 
406OLIVEIRA, op. cit., p. 28-29. 
407 Cf. PORTO, 2002, p. 36-37. 
408 OLIVEIRA, op. cit., p. 24. 
409 PORTO, op. cit., p. 90. 
410 OLIVEIRA, op. cit., p. 11-13. 
411 Ibid., p. 22; 34-35. 
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série de apelos por esclarecimentos de mortes, de desaparecimentos, de torturas ou 

notícias e/ou explicações sobre os exílios políticos. Entre os episódios, podemos destacar 

o protesto da estilista Zuzu Angel, em 1976, que pediu ajuda americana na procura por 

seu filho desaparecido, o militante do MR-8, Stuart Angel, e a luta pela Anistia 

representada pela bandeira branca com o escrito “Anistia”, em vermelho, colocada sobre 

o corpo do ex-presidente João Goulart, falecido nesse mesmo ano de 1976.412 Já ao final 

da década de 1970, a luta pela Anistia se popularizou, significando a “formação de um 

vigoroso movimento contra a ditadura que, naquele momento, já apresentava sinais de 

enfraquecimento”.413   

Entre 1975 e 1979, houve diversas mobilizações da campanha pela Anistia, tais 

como congressos, pronunciamentos, palestras, comícios e denúncias públicas. Foram 

escritos artigos de jornal, de revistas e manifestos, e organizadas manifestações de rua e 

shows de música popular brasileira, como será possível perceber neste capítulo.414 A 

mobilização direta, envolvendo protestos ou atos nas ruas ou greves de fome, por 

exemplo, era muito bem vistas pelo Movimento em prol dessa causa.415  

Em 1977, houve manifestações e atos contrários ao Regime Militar, que marcaram 

a retomada do espaço público. Reivindicando a organização de uma Assembleia 

Constituinte, essas contestações também eram uma resposta ao governo ao fechamento 

do Congresso e ao Pacote de Abril.416 Entre elas, destacaram-se as dos estudantes, “um 

dos principais setores a publicizar a questão da anistia”, que, em meio a um ato político 

e público, no Largo São Francisco, em São Paulo, se colocaram contra as prisões e as 

torturas de presos políticos por meio da leitura da “Carta aos brasileiros”. Além disso, o 

Movimento Estudantil organizou dias nacionais de protestos e de lutas pela Anistia.417   

O tema da Anistia passou também a ser apoiada pela Igreja Católica, representada 

pela Comissão Justiça e Paz (CJP) e CEBs, pelos movimentos populares (como o “Panela 

Vazia” e dos Metalúrgicos do ABC) e pela OAB. Esta última chegou a dar apoio jurídico 

à greve de fome dos presos políticos, em 1979.418  

Dando mais sustentação à luta pela Anistia, em 1978 foi criado o primeiro Comitê 

Brasileiro pela Anistia (CBA), no Rio de Janeiro. O CBA divergia das ideias de 

                                                           
412 Cf. MEZAROBBA, 2006, p. 27. 
413 Cf. TELES, 2005, p. 107. 
414 Cf. OLIVEIRA, 2015, p. 16. 
415 Ibid., p. 42. 
416 Cf. PORTO, 2002, p. 37. 
417 MEZAROBBA, op. cit., p. 28. 
418 Ibid., p. 27-31. 
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reconciliação e de esquecimento propostas pelo MFPA e era composto por estudantes, 

advogados, artistas e setores mais progressistas da Igreja Católica.419 Sua luta era pela 

Anistia Ampla, Geral e Irrestrita, reivindicando o perdão aos presos políticos e aos 

perseguidos e a punição aos repressores.420 As três palavras que qualificavam a luta pela 

Anistia “Ampla, Geral e Irrestrita” significavam, sucessivamente: Anistia para todas as 

manifestações de oposição ao Regime; para todas as vítimas da repressão; e sem 

discriminações ou restrições.421  

Nos Comitês, a Anistia era compreendida como uma luta entre o passado - defesa 

dos atingidos pela repressão e pelo arbítrio - e o presente - defesa da garantia dos que 

estavam lutando.422 Em 1978, as causas pelo tema da Anistia se espalharam no Brasil e 

no exterior recebendo apoio da Igreja Católica, na Campanha da Fraternidade daquele 

ano, da SBPC e da ABI, em seus encontros, reuniões e congressos.423 A ideia era trazer à 

tona os crimes cometidos pelas forças de segurança do Regime. 

 

 

Os CBAs denunciavam assim a tortura e a repressão política como uma 

prática institucionalizada pela ditadura, sendo necessária a denúncia 

dessas arbitrariedades e a contraposição ao aparato repressivo montado 

pelos militares que era utilizado contra a população. [...] afirmava a 

necessidade de retorno dos exilados e presos políticos, mas avançava 

para a necessidade de desmontar as instituições criadas pela ditadura 

para controlar a população; os militantes envolvidos na luta pela anistia 

afirmavam a necessidade de responsabilizar os torturadores por seus 

atos e investigar as mortes e desaparecimentos políticos.424 

 

 

 

Até o ano de 1979, foram criados vários CBAs Brasil afora e também no exterior, 

onde haviam exilados brasileiros.425 Com a participação de familiares de presos, 

perseguidos e desaparecidos políticos, assumiram a tarefa de popularizar a luta pelo tema 

da Anistia Ampla, Geral e Irrestrita e de denunciar as arbitrariedades do Regime Militar, 

em um enfrentamento declarado contra a Ditadura. Também queriam se aproximar das 

                                                           
419 Cf. PORTO, 2002, p. 37.; OLIVEIRA, 2015, p. 7. 
420 Cf. MEZAROBBA, 2006, p. 26-29. 
421 Cf. TELES, 2005, p. 109. 
422 Ibid., p. 107. 
423 MEZAROBBA, op. cit., p. 31-32.; PORTO, op. cit., p. 71.; OLIVEIRA, op. cit., p. 16. 
424 OLIVEIRA, op. cit., p. 49. 
425 Ver: Disponível em: <http://www.abcdeluta.org.br/materia.asp?id_CON=89>. Acesso em 27 mar. 2016. 

http://www.abcdeluta.org.br/materia.asp?id_CON=89
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classes populares, que retomavam a luta política, transformando a campanha pela Anistia 

Ampla, Geral e Irrestrita em parte de um conjunto maior de contestações à Ditadura. As 

lutas se “uniam” pelas “liberdades democráticas” e contra o modelo econômico, que 

gerava alta inflação e arrocho salarial, aumentando o custo de vida e a precariedade dos 

serviços urbanos nas periferias das grandes cidades.426  

Diferente do MFPA, os CBAs consideravam estratégico para o crescimento da 

campanha o apoio dos movimentos populares, pois o momento era de novas políticas e 

de trabalhos de base, que, contestando a Ditadura, requeriam melhorias do cotidiano.427 

Colaborando com o Fundo de Greve dos metalúrgicos do ABC, os CBAs “inseriam na 

luta pela anistia a necessidade de reorganização do operariado brasileiro, bem como a 

ampliação da participação popular na política”.428 Em contrapartida e a favor da Anistia, 

os operários defendiam os que lutaram contra a Ditadura e sofreram repressão, assim 

como todos aqueles que enfrentavam o aparato repressivo do governo.  

Apesar da tentativa de popularização da bandeira da Anistia, “a participação dos 

sindicatos nos CBAs e na campanha se deu de forma muito tímida, aparecendo, com 

maior força, somente em 1979, às vésperas da apresentação do projeto de lei”.429 Os 

Comitês não contemplavam os interesses do Movimento Operário, pois não possuíam 

representações dos movimentos populares em suas instâncias deliberativas de luta, assim 

como não garantiam “a reinserção dos trabalhadores demitidos em função das atividades 

políticas”.430  

Participaram dessas mobilizações pela Anistia presos políticos, familiares de 

desaparecidos, setores da Igreja Católica ligados à Teologia da Libertação, ex-

guerrilheiros, parlamentares de oposição, sindicatos, familiares de militares cassados, 

associações de profissionais liberais, estudantes, exilados, entre outros. Todos eles tinham 

diferentes concepções para o tema da Anistia, sendo possível identificar três vias de 

compreensão: a) o MFPA, que propunha a Anistia como esquecimento e reconciliação; 

b) os CBAs, que, por meio da bandeira da Anistia Ampla, Geral e Irrestrita, denunciavam 

o aparato repressivo, exigindo a responsabilização dos agentes de Estado por violações 

aos Direitos Humanos; e c) a “volta ao lar”, como o pensamento dominante nas 

mobilizações dos exilados, que almejavam uma conquista material objetiva com “a 

                                                           
426 Cf. OLIVEIRA, 2015, p. 43-45. 
427 Ibid., p. 47; 109-110. 
428 Ibid., p. 44-45. 
429 Ibid., p. 111-112. 
430 Ibid., p. 46-48. 
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possibilidade de voltar ao país de origem com a retomada de laços afetivos, políticos e 

de trabalho”.431  

Havia, portanto, impasses dentro do movimento pela Anistia, que giravam em 

torno da ideia de reconciliação e de rememoração, qual seja, contradições entre as ideias 

de memória e de esquecimento.432 Ao se pedir justiça, se fazia um resgate de memória. 

Ao se esquecer, se propunha a pacificação, a conciliação e, consequentemente, a 

impunidade.433  

Os CBAs se aliaram ao MFPA e ao MDB e defenderam a luta pela Anistia como 

parte das reivindicações pelas liberdades democráticas, compondo “um programa amplo 

de liberalização colocado pela oposição, no qual a anistia era o primeiro passo para a 

retomada de um Estado Democrático de Direito, tendo como passos posteriores o fim do 

bipartidarismo e a convocação de uma Constituinte”.434 

Alguns dados do ano de 1979, mostravam que haviam cinquenta e cinco presos 

políticos, cento e vinte e dois opositores desaparecidos, duzentos mortos por tortura, 

quatro mil oitocentos e setenta e sete cassados e em torno de dez mil exilados.435 Coube 

aos exilados relatar as torturas, dando força às denúncias de violações de Direitos 

Humanos, assumindo a questão da democracia e, na sequência, da Anistia.436 Assim, a 

bandeira da Anistia passou a ser a reinvindicação de um instrumento jurídico inserido 

dentro da “questão democrática”, e não uma tentativa revolucionária de tomada de 

poder.437 

Segundo a autora Glenda Mezarobba, o tema da Anistia ligava-se à volta da 

democracia e do Estado de Direito e ao reconhecimento e respeito aos Direitos Humanos, 

teses muito importantes para as oposições.438 Junto ao MFPA e aos parlamentares do 

MDB, os CBAs colocaram a Anistia na “agenda de lutas pelas liberdades democráticas”, 

reivindicando a liberdade de manifestação, liberdade de organização sindical, liberdade 

de organização partidária, liberdade de expressão, fim da Lei de Segurança Nacional 

(LSN) e Anistia irrestrita.439 

                                                           
431 Cf. OLIVEIRA, 2015, p. 13-14. 
432 Cf. TELES, 2005, p. 107. 
433 Ibid., p. 108. 
434 OLIVEIRA, op. cit., p. 15. 
435 Ver dados atualizados no Relatório da Comissão Nacional da Verdade (CNV), disponível em: 

<http://ultimosegundo.ig.com.br/politica/2014-12-10/comissao-da-verdade-confirma-434-mortes-e-

desaparecimentos-na-ditadura.html>. Acesso em 27 mar. 2016.; MEZAROBBA, 2006, p. 33. 
436 OLIVEIRA, op. cit., p. 33. 
437 Ibid., p. 34. 
438 MEZAROBBA, op. cit., p. 27. 
439 OLIVEIRA, op. cit., p. 97. 

http://ultimosegundo.ig.com.br/politica/2014-12-10/comissao-da-verdade-confirma-434-mortes-e-desaparecimentos-na-ditadura.html
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Em junho de 1979, o presidente Figueiredo assinou e enviou para o Congresso 

Nacional a Lei da Anistia, escrita pelo Ministro da Justiça, Petrônio Portella.440 A partir 

da criação de uma Comissão Mista, composta de representantes políticos do ARENA e 

do MDB, no mês de agosto, foram feitas várias sessões na Câmara para discutir a Lei 

6.683/79, que foi sancionada pelo Presidente da República, no dia 28 daquele mês.441  

A mobilização dos presos políticos ganhou muito destaque na campanha pela 

Anistia a partir de 22 de julho de 1979, quando se iniciou a greve nacional de fome pela 

Anistia Ampla Geral e Irrestrita (dos cinquenta e três presos, trinta e cinco aderiram à 

greve, caracterizando-a como nacional). Diferentes dos exilados, os presos políticos eram 

considerados “indesejáveis” pelo governo. A greve de fome era contra a Anistia parcial, 

a favor da legitimidade da Luta Armada, contra a Ditadura e a exclusão dos mortos e 

desaparecidos no projeto de Lei da Anistia governamental.442  

Explicitando as contradições dentro de toda campanha, os presos ligados ao MR-

8 divergiam dos presos da greve de fome acusando-os de “esquerdistas, divisionistas e 

vanguardistas”. Afirmavam eles que ao fazerem a greve não estavam sensibilizando os 

parlamentares pela Anistia Ampla, Geral e Irrestrita, e, ao contrário, estavam isolando as 

manifestações pela causa da Anistia.443 

A Lei da Anistia 6.683/79 era um conjunto de quinze artigos, dentre os quais 

destacava-se o Artigo Primeiro, que esclarecia a quem se destinava a Lei de Anistia, 

demarcando seu caráter de parcialidade e não de irrestrição. Os Incisos Primeiro e 

Segundo desse artigo excluíam da Lei àqueles que cometeram crimes políticos ou a eles 

relacionados ou atos de terrorismo, sequestro, assalto ou atentado pessoal. 

 

 

  Art. 1º - É concedida anistia a todos quantos, no período compreendido 

entre 02 de setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979, cometeram crimes 

políticos ou conexo com estes, crimes eleitorais, aos que tiveram seus 

direitos políticos suspensos e aos servidores da Administração Direta e 

Indireta, de fundações vinculadas ao poder público, aos Servidores dos 

Poderes Legislativo e Judiciário, aos Militares e aos dirigentes e 

representantes sindicais, punidos com fundamento em Atos 

Institucionais e Complementares. 

        § 1º - Consideram-se conexos, para efeito deste artigo, os crimes 

de qualquer natureza relacionados com crimes políticos ou praticados 

por motivação política. 

                                                           
440 Cf. MEZAROBBA, 2006, p. 37. 
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442 OLIVEIRA, op. cit., p. 42. 
443 Ibid., p. 42. 
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       § 2º - Excetuam-se dos benefícios da anistia os que foram 

condenados pela prática de crimes de terrorismo, assalto, seqüestro e 

atentado pessoal. 

             [...] 444 

 

 

 

Outro artigo de nota era o Artigo 12, que dispunha que os anistiados poderiam se 

candidatar e serem votados a partir de um ano após a vigência da Lei.  

 

 

  [...] Art. 12 - Os anistiados que se inscreveram em partido político 

legalmente constituído poderão voltar e ser votados nas convenções 

partidárias a se realizarem no prazo de 1 (um) ano a partir da vigência 

desta Lei. 

        [...] 

 

 

Parcial e restrita, a Lei da Anistia do governo não considerava a ação de guerrilha 

como legítima,445 assim como não privilegiava os aspectos de Ampla, Geral e Irrestrita 

que solicitavam os CBAs. Para a oposição, a Anistia era essencial para a construção 

democrática, já para os militares, colocava em risco a integridade e a segurança da nação. 

Por isso, para o governo, a Anistia precisava ser controlada e adequada à transição para 

uma “Democracia relativa”, pois temia o avanço do MDB e o retorno dos “indesejáveis” 

(presos políticos considerados terroristas pelos militares).446 A Lei governista, então, 

fazia concessões para dividir a oposição.447  

Havia repúdio à Anistia proposta pelo governo, manifesta na “Carta do Congresso 

de Compromisso com a Anistia”, que afirmava: “Exigimos o fim radical e absoluto das 

torturas e dos aparatos repressores, e a responsabilização judicial dos agentes da 

repressão e do regime a que eles servem”.448 O projeto da oposição, naturalmente, não 

previa a Anistia recíproca, mas fazia alusão ao imaginário da unificação nacional e 

acalmava as animosidades entre governo e adeptos da Anistia Ampla geral e Irrestrita em 

torno do tema. Até mesmo as alianças com setores liberais moderados do MDB eram 

                                                           
444 A Lei está disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6683.htm>. Acesso em 8 mar. 

2016. 
445 Cf. OLIVEIRA, 2015, p. 41. 
446 Ibid., p. 101-102. 
447 Cf. MEZAROBBA, 2006, p. 58. 
448 Cf. TELES, 2005, p. 109. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6683.htm
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consideradas importantes, pois eram vistas como, “a porta de entrada para o Parlamento 

[...]”.449 

Apesar dos inúmeros conflitos dentro do MDB pela aceitação, aprovação ou 

rejeição à Lei da Anistia proposta pelo governo, o partido abriu mão dos Direitos 

Humanos para a conciliação, pois, dentro do pensamento hegemônico do MDB, a lei a 

ser aprovada seria a única possível naquele momento político.450  

Assim, em 22 de agosto de 1979, o projeto de Anistia Ampla Geral e Irrestrita foi 

derrotado.451 O MDB, mesmo pressionado pelos familiares de mortos e de desaparecidos, 

foi vencido pelo ARENA.452 Para garantir a aprovação da Lei, o MDB buscou o apoio de 

setores do ARENA, partido com grande número de cadeiras no Congresso Nacional, para 

a construção de um projeto conjunto.453 A Lei 6.683/79 foi sancionada no dia 28 de agosto 

de 1979. 

Houve fragmentação do ARENA nesse processo de votação, mas a estrutura 

autoritária, ainda composta de senadores biônicos, aliada à atuação do governo nos 

bastidores, venceu.454 A vitória do projeto da Anistia parcial, enfim, privilegiou a política 

do esquecimento, à medida que os militares também foram anistiados.455  

Para o historiador Lucas Monteiro de Oliveira, a Lei da Anistia foi marcada pela 

conciliação e somente a partir das relações estabelecidas com os movimentos sociais foi 

incorporada nas reformas da Abertura política. Esse foi um processo particularmente 

importante no ano de 1979, no qual o tema da Anistia entrou, em definitivo, como parte 

da agenda de transição do governo militar e se tornou: 

 

 

[...] central para o desenvolvimento de uma transição conservadora 

estabelecida a partir das relações e negociações entre movimentos 

sociais, as associações de classe, os partidos políticos, os parlamentares, 

a imprensa e o governo estabelecido.456 

 

 

 

                                                           
449 OLIVEIRA, op. cit., p. 53. 
450 Ibid., p. 103-105. 
451 TELES, 2005, p. 140. 
452 Cf. OLIVEIRA, 2015, p. 49. 
453 Ibid., p. 103. 
454 Ibid., p. 104. 
455 Cf. TELES, 2005, p. 149-151. 
456 OLIVEIRA, op. cit., p. 1. 
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 A transição democrática foi um período de incertezas para o governo, em que seria 

gradativamente colocada em prática uma série de medidas, dentre as quais: voto secreto, 

sufrágio universal, eleições regulares, competição interpartidária, reconhecimento de 

associações voluntárias e responsabilidade executiva dos governantes. Como os militares 

tinham necessidade de controlar essa transição, fizeram negociações para minimizar os 

espaços de incerteza. Para a oposição, todas as incertezas geravam o medo da não 

concretização democrática, do retrocesso e de um novo Golpe.457 

Com a Lei da Anistia, os militares também pretendiam enfraquecer o MDB e a 

oposição, fazendo-os, a partir da reorganização dos partidos políticos, proposta pela Lei 

dos Partidos, de dezembro de 1979, disputar o poder entre si.458 Com a formalização dos 

novos partidos políticos, o governo “controlava” as mobilizações sociais, contemplando 

parte restrita dos militantes e os inserindo na agenda de participação institucional.459 Com 

isso, a Lei da Anistia junto à reforma partidária promoveram, dentro da agenda da 

abertura lenta, gradual e segura, a acomodação dos setores oposicionistas.460 

Portanto, a Lei da Anistia teve importante função política na transição negociada, 

cumprindo “o papel de negar a investigação mais aprofundada do papel das Forças 

Armadas e o reavivamento de ódios passados, servindo de limitador da democracia 

construída”. Para militares e liberais, a Anistia seria importante para garantir a 

estabilidade. Já para as esquerdas, era uma maior possibilidade de atuar junto às 

massas.461 Assim, a Anistia parcial parecia ser o caminho para a geral. 

Com a Lei, militantes saíram da clandestinidade e exilados retornaram ao país. 

Segundo a historiadora Janaina Teles: 

 

 

A anistia parcial constituiu-se, portanto, em um momento de inflexão 

da luta pela anistia ampla, geral e irrestrita, mas a mobilização da 

sociedade em torno dessa campanha conseguiu impor desgaste ao 

regime no plano político e parlamentar devido ao caráter contraditório 

excludente e impopular da lei.462 

 

 

 

 E ainda, de acordo com Lucas de Oliveira: 

                                                           
457 Ibid., p. 98-99. 
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460 Ibid., p. 96. 
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462 Cf. TELES, 2005, p. 151. 



250 
 

A anistia – anteriormente negada pelo poder instituído – passou a ser 

apresentada como um instrumento de conciliação essencial para a 

pacificação do país, seus limites foram colocados como uma 

necessidade imperiosa para que essa transição não saísse do controle.463 

 

 

 

A grande imprensa apoiou e a imprensa alternativa ajudou a criar a campanha pela 

Anistia, que acabou atingindo a classe média.464 De acordo com Teles, tratando da 

dimensão adquirida pela campanha da Anistia, de 1979, e da importância da MPB para a 

construção desse imaginário de luta: 

 

 

Outro exemplo da amplitude adquirida pela Campanha da Anistia é a 

canção de João Bosco e Aldir Blanc, “O bêbado e a equilibrista”, ode 

aos exilados e aos familiares de mortos e desaparecidos políticos, ao 

referir-se à volta de Betinho, o irmão do Henfil, e à Clarice Herzog, 

viúva de Vladimir Herzog, que contagiou grande número de pessoas e 

se tornou o hino da luta pela anistia. 465 

 

 

 

O movimento da Anistia do Brasil orientou e coordenou o retorno dos exilados. 

“A Secretaria Nacional de Exilados do CBA elaborou, em fevereiro de 1979, a ‘Cartilha 

do exilado brasileiro’”, um conjunto de normas e procedimentos a serem adotados pelos 

retornados. Montaram-se comitivas para a recepção dos exilados, “tanto com o objetivo 

de garantir a segurança dos mesmos, quanto de construir uma imagem simbólica positiva 

de retorno”.466  

Houve comoção na chegada televisionada dos ex-exilados, causando um efeito 

catártico dos que lutavam pela Anistia. Segundo Oliveira, “A emotividade, explorada 

midiaticamente, e a grande expectativa de retorno às atividades políticas, teriam 

contribuído para que se ocultasse, simbolicamente, o caráter autoritário e excludente do 

projeto governamental”.467 A poesia da MPB e a forma que, como música, tocava 

afetivamente a oposição também teve o papel de ocultar esse autoritarismo, bem como de 

                                                           
463 OLIVEIRA, op. cit., p. 96. 
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dissimular uma unidade de luta em todas as campanhas e mobilizações em torno do tema 

da Anistia.  

 

 

 

6.2 Shows e Anistia 

 

 

 

6.2.1 MPB e Direitos Humanos 

 

 

 Antes de chegarmos em 1979, ano de intensificação da campanha pela Anistia 

Ampla, Geral e Irrestrita e de promulgação da Lei 6.683/79, vamos nos deter em dois 

importantes espetáculos musicais que ocorreram anteriormente e que tiveram como mote 

a questão dos Direitos Humanos no Brasil: o show “O Banquete dos mendigos. 

Declaração Universal dos Direitos Humanos”, de 1973, e o show “Música Popular 

Brasileira. Gente”, de 1977. 

O fatídico ano de 1973, marcado pelo assassinato de Alexandre Vanucchi Leme, 

de retomada, ainda na clandestinidade, do Movimento Estudantil, do show de Gilberto 

Gil na POLI/USP e do “PHONO 73”, terminou com mais um espetáculo musical de 

protesto, “O banquete dos mendigos”468. Esse show foi representativo do clima político 

da oposição da época, de luta pelos Direitos Humanos e pelas liberdades democráticas. 

O espetáculo foi realizado no dia 10 de dezembro de 1973, no Museu de Arte 

Moderna do Rio de Janeiro (MAM), com direção geral do cantor e compositor Jards 

Macalé e direção de produção de Macalé e Xico Chaves. Envolveu um vasto e misto 

elenco de cantores de MPB, de rock, de Bossa Nova, sambistas, “malditos” e de músicos 

instrumentistas. Compareceram Paulinho da Viola, Pedro dos Santos, Jorge Mautner, Edu 

Lobo, Gonzaguinha, Johnny Alf, Raul Seixas, grupo SOMA, Edison Machado, MPB-4, 

Chico Buarque, Luiz Melodia, Milton Nascimento, Dominguinhos, Gal Costa e o próprio 

Jards Macalé.469 

Segundo Macalé, diferente de nobres ambições políticas, o show fora por ele 

pensado como uma forma de ganhar dinheiro, tendo em vista que havia se desentendido 

                                                           
468 Cf. SEVILLANO, 2010, p. 30-31 
469Sobre grupo SOMA, ver: Disponível em: 

<http://www.senhorf.com.br/agencia/main.jsp?codTexto=2413>. Acesso em 29 mar. 
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com sua gravadora e estava com dificuldades financeiras. Porém, ao justificar o objetivo 

econômico do espetáculo, suas palavras expressavam também o clima de tensão e de 

perseguição política vivenciado pelos artistas e um desejo de denúncia pela falta de 

liberdade no país daquele período: “Na época vários artistas se reuniam fazendo shows 

beneficentes para entidades ou colegas em dificuldade política. Participei de vários. 

Pensei em fazer um show em meu benefício como atitude de humor, denúncia e 

necessidade”.470 

A junção do show à comemoração dos 25 anos da Declaração do Direitos 

Humanos foi por acaso e muita oportuna. Ocorreu por meio de uma sugestão da diretoria 

do MAM, que recebia, em sua cinemateca, uma mostra de filmes das Nações Unidas no 

Brasil, e achou interessante e muito pertinente inserir o show a essa atividade, já que, 

segundo Macalé, “Na época, no Brasil, a expressão ‘Direitos Humanos’ era tida como 

palavrão pelo regime de governo militar de então.” 

Macalé convidou os variados artistas que compareceram no show e, sem 

preparação ou ensaio, o espetáculo aconteceu com público de cerca de quatro mil 

pessoas.471 Nota-se, não só pelas parcas imagens, assim como pela fala introdutória ao 

espetáculo dirigida, explicitamente, aos “jovens”, que eles eram a maioria na plateia. 

“Jovens, universitários e de classe média” eram o público mais assíduo desses shows 

musicais nas décadas de 1960 e na primeira metade dos anos de 1970. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
470 Encarte do disco 1, da trilogia de CDS “Direitos Humanos no Banquete dos Mendigos” (Discobertas, 

2015). 
471 Disponível em: <https://nacoesunidas.org/cds-de-historico-show-1973-direitos-humanos-no-banquete-

dos-mendigos-e-lancado-no-rio-com-apoio-da-onu/>. Acesso em 30 de mar. 2016. 

https://nacoesunidas.org/cds-de-historico-show-1973-direitos-humanos-no-banquete-dos-mendigos-e-lancado-no-rio-com-apoio-da-onu/
https://nacoesunidas.org/cds-de-historico-show-1973-direitos-humanos-no-banquete-dos-mendigos-e-lancado-no-rio-com-apoio-da-onu/
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Figura 54: Plateia jovem no show “O banquete dos mendigos” 

Fonte: Capa dos discos “Direitos Humanos no Banquete dos Mendigos. Vol. 2 (Discobertas, 

2015). Disponível em:  <http://www.blognotasmusicais.com.br/2015/04/banquete-dos-

mendigos-chega-ao-cd-em.html>. Acesso em 30 mar. 2016. 

 

 

 

O show foi, precariamente, gravado ao vivo pelo engenheiro de som, Maurice 

Hughes, e transformado em um LP, pela gravadora RCA, em 1974. Nos CDs lançados 

pelo selo Discobertas, em 2015, que trazem o show praticamente na íntegra, aparecem a 

ficha técnica do espetáculo e os agradecimentos de Macalé, denotando o caráter 

independente que teve esse espetáculo. Os agradecimentos do artista ao MAM, a juristas 

e funcionários (assessores e diretores) das Nações Unidas no Brasil e ao assessor jurídico 

(advogado) (de quem não aparece o nome, provavelmente, para não expô-lo), mostram 

que, apesar do tom e do teor contestatórios, o show não teve relações com entidades ou 

órgãos ligados diretamente às oposições. 

Em grande destaque, a capa do disco possuía a imagem emoldurada do famoso 

quadro “Última ceia”, de Leonardo da Vinci, de cerca de 1495. Do ponto de vista cristão, 

a obra representava a última refeição de Jesus Cristo junto aos seus doze apóstolos, antes 

de ser crucificado. Nela, segundo a Bíblia, Cristo afirmou que seria traído por um dos 

integrantes daquela mesa, o apóstolo Judas Escariotes, e dividiu o pão e o vinho com seus 

http://www.blognotasmusicais.com.br/2015/04/banquete-dos-mendigos-chega-ao-cd-em.html
http://www.blognotasmusicais.com.br/2015/04/banquete-dos-mendigos-chega-ao-cd-em.html
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discípulos, dizendo que representavam, respectivamente, seu corpo e seu sangue, que 

seria derramado para o bem da humanidade.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 55: Capa do disco “O banquete dos mendigos”, liberado em 1979. 

Fonte: Disponível em: <https://raulsseixas.wordpress.com/2015/05/11/box-direitos-humanos-

no-banquete-dos-mendigos-apresenta-registro-ao-vivo-e-inedito-de-raul-seixas-em-1973/>. 

Acesso em 29 mar. 2016. 

 

 

 

A imagem da “Santa ceia” estabelecia uma relação direta com o título do disco-

show “O banquete dos mendigos”, pois remetia ao imaginário de solidariedade cristã de 

ofertar algo àqueles que pouco ou nada tinham. Os “mendigos” podiam ser os excluídos 

social e politicamente, como os miseráveis, os desvalidos, os famintos, os que não podiam 

se expressar, os que não podiam ser oposição, os que não podiam emitir opiniões 

contrárias ao governo e etc. Naqueles disco e espetáculo todos eles saciariam, 

https://raulsseixas.wordpress.com/2015/05/11/box-direitos-humanos-no-banquete-dos-mendigos-apresenta-registro-ao-vivo-e-inedito-de-raul-seixas-em-1973/
https://raulsseixas.wordpress.com/2015/05/11/box-direitos-humanos-no-banquete-dos-mendigos-apresenta-registro-ao-vivo-e-inedito-de-raul-seixas-em-1973/
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“espiritualmente”, sua fome de justiça social por meio do conhecimento da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos. 

O disco foi censurado e somente liberado no emblemático ano de 1979, momento 

de lutas pela Anistia. A censura deveu-se ao teor crítico, ligado aos Direitos Humanos, 

em momento em que o Regime Militar era pressionado pela ONU, à leitura dos quinze 

artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a algumas declarações artísticas 

em meio ao espetáculo, como veremos a seguir, à junção de muitos artistas observados 

de perto pelos órgãos de vigilância do governo e à reunião de milhares de jovens em torno 

do show e das causas políticas de oposição que a ele estavam relacionadas.  

No encarte do LP,472 em destaque, encontramos um protesto à falta de liberdade 

no Brasil, por meio da transcrição do artigo terceiro da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, que afirmava que “Todo homem tem direito à vida, à liberdade e à segurança 

social”. Ao centro e em destaque, está a carta que o Diretor das Nações Unidas no Brasil, 

Antonio Muiño, enviou a Macalé três dias após a realização do show. Nela, Muiño 

elogiava a proximidade da Declaração dos Direitos Humanos com o povo no espetáculo, 

comentando que o banquete servido por aqueles artistas “mendigos” havia sido 

exatamente tal proximidade e a tomada de conhecimento da Declaração. 

Antes do início do show, quinze dos trinta artigos da Declaração Universal do 

Direitos Humanos foram lidos para a plateia. Diferente, portanto, de como os artigos 

aparecem no LP “Banquete dos mendigos” (RCA, 1979), intercalados às canções 

executadas. O poeta, jornalista e crítico, Ivan Junqueira, na qualidade de membro de 

informações da ONU e, na oportunidade, representante do secretário-geral das Nações 

Unidas na época, Kurt Waldheim, foi o responsável por essa leitura. 

Devido a um problema de som, Ivan Junqueira apresentou dificuldades para 

começar sua fala introdutória e precisou da intervenção de Jards Macalé para conter a 

plateia. As pessoas gritavam, assoviavam e aplaudiam insistentemente, em uma 

demonstração do clima de festa, de euforia e também de catarse, tendo em vista o 

momento de grande repressão. É interessante perceber o comentário inicial de Junqueira, 

demonstrando como o clima de festa estava associado à luta pela causa dos Direitos 

                                                           
472 Como referência, pesquisamos o LP liberado de 1979, em que a contracapa traz a seguinte informação 

“o livreto que acompanha este disco reproduz a capa e os encartes originais de 1974”. 



256 
 

Humanos nesse espetáculo. Disse ele: “Eu prometo a vocês que vou ser muito breve, 

porque o que vocês estão esperando é música, e vão ter isso logo”.473 

Após o apelo de Macalé por silêncio, entre a grande algazarra da plateia e gritos 

de “senta!”, o público, que chegou até a levar uma breve “bronca” do artista (“meu nego, 

você que tá gritando, tenha uma pouco de cabecinha e... fique claro!”), conseguiu se 

acomodar para que todos pudessem visualizar o palco. 

Junqueira fez, então, a leitura da Declaração que, segundo ele mesmo, era: 

 

 

[...] talvez, o documento mais importante das Nações Unidas e, talvez 

mesmo, de toda a humanidade. O futuro desse documento pertence a 

vocês, jovens! [ovações] Em comum acordo com os músicos do 

espetáculo e, eu creio, com todos vocês, eles me autorizaram a ler 

alguns artigos dessa declaração, que eu não sei se vocês conhecem 

[riso]. Apenas alguns artigos, para que ela seja oficialmente 

apresentada a essa juventude brasileira. (FAIXA 45) 

 

 

 O protesto nesse evento ficou novamente explícito, quando Junqueira afirmou que 

o futuro da Declaração dos Direitos Humanos dependia daquele público jovem que ali 

estava. Isso assegurava e encorajava, especialmente, a luta do Movimento Estudantil que, 

naquele ano, tal como já analisado nos capítulos 2 e 3, buscava se reorganizar, 

promovendo atos e manifestações, mesmo na clandestinidade. Era muito claro para todos 

da plateia que o momento era de grande opressão. 

Junqueira expressou ironia ao rir no momento em que dizia que era muito provável 

que o público ali presente ou, ao menos, a maioria dele, já conhecia a Declaração, 

considerada subversiva pela Ditadura Militar. Porém, dizia ele, a leitura da metade dos 

artigos do documento serviria para aqueles que o desconheciam, bem como para que 

oficial, e não clandestinamente, esse documento fosse apresentado à juventude. 

Enquanto lia os artigos, ainda havia burburinhos e gritos, mesmo que mais 

silenciosos. A plateia ovacionou com maior entusiasmo os artigos relativos à liberdade 

de expressão e de opinião, à vontade do povo expressa em eleições e, sobretudo, nos 

                                                           
473 Transcrição nossa de trecho da faixa 14, do disco 3 “Direitos Humanos no Banquete dos mendigos” 

(Discobertas, 2015). 



257 
 

artigos V, IX e XIII, que tratavam, respectivamente, de tortura, de prisões e de exílios, 

fazendo com que o locutor fizesse pausas mais longas para ovações em meio ou ao final 

da leitura. 

 

 

Artigo V: Ninguém será submetido à tortura [ovações], nem a 

tratamento ou castigo cruel, “desumante” [desumano] ou degradante 

[pausa para ovações muito fortes]. 

Artigo IX: Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado 

[pausa para ovações fortes]. 

Artigo XIII: Todo homem tem direito à liberdade de locomoção e 

residência dentro das fronteiras de cada Estado. Todo homem tem o 

direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a ele regressar 

[pausa para ovações fortes].474 

  

 

Ivan Junqueira concluiu a leitura dos artigos, declarando que aquele documento 

era do público e clamou por paz e amor com as seguintes palavras: “Esta declaração é 

vossa! Paz! Paz e amor!”. A menção à expressão “paz e amor”, comum no movimento 

hippie norte-americano, da década de 1960, e forte no Brasil nessa década de 1970, 

sugeria um apelo ao fim da violência da Ditadura Militar, que cometia atrocidades aos 

Direitos Humanos, particularmente naqueles “Anos de chumbo”. 

Como uma festa, o show começou muito animado, com a presença de Paulinho 

da Viola cantando três de seus animados e líricos sambas, “No pagode do Vavá”, “Roendo 

as unhas” e “Dança da solidão”. Aclamado com fortes aplausos, assovios e gritos, a 

plateia solicitou que cantasse outras músicas, o que não aconteceu, devido à programação 

combinada, segundo o próprio artista. Porém, diferente do início eufórico, o final do 

espetáculo foi marcado pelo lirismo de “Oração à Mãe Menininha”, interpretada por Gal 

Costa de forma suave, sem as estridências vocais típicas da artista, quase como uma 

oração de fato, qual seja, um apelo de tom religioso contra as arbitrariedades e violências 

cometidas pelo Regime Militar. 

 Dois momentos do espetáculo chamaram a atenção pelo tom bastante explícito de 

protesto à Ditadura: a apresentação do roqueiro Raul Seixas e dos engajados MPB-4 junto 

a Chico Buarque. As duas ocorreram no meio do show, portanto, em seu clímax. 

                                                           
474 Transcrição nossa da faixa 14 do disco 3 “Direitos Humanos no Banquete dos mendigos” (Discobertas, 

2015). 
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A apresentação de Raul Seixas, como típico de uma performance de rock, foi um 

momento de grande algazarra e gritos na plateia, estridências de guitarras e batidas fortes 

de bateria (FAIXA 46).475 O artista cantou três músicas do seu novo disco “Krig-Há, 

Bandolo!” (PHILIPS, 1973), “Al Capone”, “Cachorro urubu” e “Ouro de tolo”, e “Mosca 

na sopa”, lançada nesse ano de 1973 e que, em 1974, comporia o álbum da trilha sonora 

da novela “O Rebu”, da Rede Globo (Som Livre, 1974).476 

A participação de Raul Seixas foi muito ativa e crítica nesse espetáculo, 

provocando reação da plateia que interagia entusiasticamente com o artista. Dava 

explicações sobre algumas canções, fazia improvisações instrumentais e vocais, criava 

inferências textuais, mudando alguns versos das letras, e intercalava duas músicas em 

uma só. Sobretudo no que se referiu às introduções às canções, às inferências textuais e à 

mescla de duas músicas distintas, ficava evidente que o artista expunha, de forma clara e 

agressiva, tal como também compunha a persona do roqueiro, uma crítica contundente 

ao Regime Militar, a necessidade de luta, de união e de esperança, ao mesmo tempo em 

que denunciava a falta de liberdades no Brasil, a perseguição política e a insatisfação com 

a situação política atual. 

 Em meio à interpretação de “Al Capone”, Raul Seixas inferiu a canção “Prelúdio”, 

cuja letra, insistentemente, repetia as frases “Sonho que se sonha só/ é só um sonho que 

se sonha só/ sonho que se sonha junto é realidade” e “A arapuca está armada/ e o alpiste 

é tentador”. Essas frases expressavam a importância da união das oposições, dentro da 

construção de um frentismo que, no decorrer da década de 1970, foi tomando corpo contra 

a Ditadura. Ficava evidente que essa união, que não era desprovida de esperança, era a 

alternativa para vencer às perseguições políticas e às repressões de toda ordem. 

 

 

 

Hei, Al Capone, vê se te emenda  

Já sabem do teu furo, nego  

No imposto de renda  

[...] 

Hei, Julio Cesar, vê se não vai ao senado  

Já sabem do teu plano para controlar o Estado  

Hei, Lampião, dá no pé, desapareça  

Pois eles vão à feira exibir tua cabeça  

[...] 

Eu sou astrólogo (2X) 

Vocês precisam acreditar em mim  

                                                           
475 Cf. BAUGH, 1994. 
476 Cf. SAGGIORATO, 2013. 



259 
 

Eu sou astrólogo (2X)  

E conheço a história do princípio ao fim477 

 

 

 

Em “Cachorro urubu”, canção escolhida para compor o LP de 1974/1979, Raul 

Seixas deu a breve explicação de que a dedicava para Cachorro urubu, pajé da tribo norte-

americana Sioux, que, segundo ele, foi atrevida e venceu a batalha pela tomada do atual 

Estados Unidos contra a tribo Zeú. A canção, então, expressava, explicitamente, que por 

meio da luta se conquistaria os direitos fundamentais no Brasil. 

 

 

[...] 

Todo jornal que eu leio 

Me diz que a gente já era 

Que já não é mais primavera 

Oh baby, oh baby, a gente ainda nem começou 
Baby, o que houve na França 

Vai mudar nossa dança 

Sempre a mesma batalha 

Por um cigarro de palha 

Navio de cruzar deserto 

Baby, isso só vai dar certo 

Se você ficar perto 

Eu sou um índio Sioux 

Eu sou cachorro urubu 

Em guerra com Zeú 478 

 
 

 

 Em “Ouro de tolo”, definida pelo artista como um “ié-ié-ié realista, que é a fase 

pós-ié-ié-ié romântico”, fez uma inferência em dois versos os modificando. Os versos 

“Para esse nosso belo quadro social” foi transformado, ironicamente por Raul, em “para 

ESSA BELEZA de quadro social”, recebendo, por motivos óbvios, muitas ovações da 

plateia em meio à canção, que compartilhava que o quadro social era dos piores. O 

momento era de derrocada do “milagre econômico”, devido à alta do preço do petróleo 

                                                           
477 Letra e áudios disponíveis em: <http://www.vagalume.com.br/raul-seixas/al-

capone.html#ixzz44qtrck5g>. Acesso em 30 mar. 2016. 
478 Letra e áudio disponíveis em: <http://www.vagalume.com.br/raul-seixas/cachorro-

urubu.html#ixzz44QUuDF5e>. Acesso em 30 mar. 2016. (Grifos nossos) 

http://www.vagalume.com.br/raul-seixas/al-capone.html#ixzz44QTRCk5g
http://www.vagalume.com.br/raul-seixas/al-capone.html#ixzz44QTRCk5g
http://www.vagalume.com.br/raul-seixas/cachorro-urubu.html#ixzz44QUuDF5e
http://www.vagalume.com.br/raul-seixas/cachorro-urubu.html#ixzz44QUuDF5e
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em 1973, causando alta inflação, arrocho salarial, desemprego e baixa qualidade de vida 

da classe média, que havia se beneficiado do “milagre”.479 

 

 

Eu devia estar contente  

Porque eu tenho um emprego  

Sou um dito cidadão respeitável  

E ganho quatro mil cruzeiros por mês  

[...] 

Porque foi tão fácil conseguir  

E agora eu me pergunto: E daí?  

Eu tenho uma porção de coisas grandes  

Pra conquistar, e eu não posso ficar aí parado  

[...] 

É você olhar no espelho  

Se sentir um grandessíssimo idiota  

Saber que é humano, ridículo, limitado  

Que só usa dez por cento de sua  

Cabeça animal  

E você ainda acredita que é um doutor, padre ou policial  

Que está contribuindo com sua parte  

Para nosso belo quadro social  

[...] 

Eu que não me sento  

No trono de um apartamento  

Com a boca escancarada cheia de dentes  

Esperando a morte chegar  

[...] 

Porque longe das cercas embandeiradas que separam quintais  

No cume calmo do meu olho que vê 

Assenta a sombra sonora de um disco voador 480 

 

 

 

 

 

Em consonância com um discurso de mudança comportamental na década de 

1970, marcado pelo esoterismo, orientalismo e influenciado pelo movimento hippie 

norte-americano, o artista concluiu a música com uma improvisação esotérica, pegando 

um gancho com seus versos finais sobre a “aparição de um disco voador”. Repetia muitas 

vezes as frases, explicitando, inclusive, estudos de magia, misticismo e ufologia que fazia 

junto a Paulo Coelho: “e por que não?”, dizendo ainda que “milhões deles estão nos 

                                                           
479 Ver, por exemplo, uma obra mais clássica da historiografia e outra mais recente: Cf. FAUSTO, 2012.; 

NAPOLITANO, 2014a. 
480 Letra e áudios disponíveis em: <http://www.vagalume.com.br/raul-seixas/ouro-de-

tolo.html#ixzz44QWHOA11>. Acesso em 30 mar. 2016. (Grifos nossos) 

http://www.vagalume.com.br/raul-seixas/ouro-de-tolo.html#ixzz44QWHOA11
http://www.vagalume.com.br/raul-seixas/ouro-de-tolo.html#ixzz44QWHOA11
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observando”, “estão sabendo exatamente o que está se passando aqui, agora, nesse 

momento”.  

Ao final da canção, Raul criticou a Ditadura dizendo que “tá todo mundo cansado” 

daquela situação do país, bem como do trabalho ou estudos realizados durante o dia, à 

medida que o show fora realizado em uma noite de segunda-feira. Aliás, quanto ao dia da 

semana, o artista expôs, com escárnio, que aquele era um “grande divertimento de 

segunda-feira!”. 

 A apresentação de Raul Seixas terminou com “Mosca na sopa”, um rock-baião 

que, atualmente, possui muitas versões que fixam os versos somente em:  

 

 
Eu sou a mosca que pousou em sua sopa 

Eu sou a mosca que pintou pra lhe abusar 

Eu sou a mosca que perturba o seu sono 

Eu sou a mosca no seu quarto a zumbizar 

E não adianta vir me dedetizar  

Pois nem o DDT pode assim me exterminar 

Porque você mata uma e vem outra em meu lugar 481 

 

 

A letra original possuía, ainda, o seguinte trecho, em que aparecem, em destaque, 

os versos modificados no show: 

 

Atenção, eu sou a mosca 

A grande mosca 

A mosca que perturba o seu sono 

Eu sou a mosca no seu quarto 

A zum-zum-zumbizar 

Observando e abusando 

Olha do outro lado agora 

Eu tô sempre junto de você 

Água mole em pedra dura 

Tanto bate até que fura 

Quem, quem é? 

A mosca, meu irmão  

 
 

 

Raul Seixas fez uma outra inferência textual, modificando a letra original da 

canção, se remetendo à perseguição política que artistas e outras categorias de oposição 

                                                           
481 Letra e áudio disponíveis em: <http://www.vagalume.com.br/raul-seixas/mosca-na-

sopa.html#ixzz44I8nDEhW>. Acesso em 30 mar. 2016. 

http://www.vagalume.com.br/raul-seixas/mosca-na-sopa.html#ixzz44I8nDEhW
http://www.vagalume.com.br/raul-seixas/mosca-na-sopa.html#ixzz44I8nDEhW
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sofriam pelo Regime. Disse ele, modificando os versos: “Olha pro seu lado, tá rebocado, 

tem sempre um junto de você”. 

O artista ainda mesclou trechos da canção “Como vovó já dizia” (FAIXA 47) 

(Raul Seixas/Paulo Coelho), também do ano de 1973, mas somente gravada em 1974. Tal 

canção foi censurada e o artista precisou modificar dois de seus versos considerados 

subversivos, que aparecem, a seguir, em destaque. 

 
 

 

Quem não tem colírio usa óculos escuros 

(Mas não é bem verdade) 

Quem não tem colírio usa óculos escuros  

Quem não tem colírio usa óculos escuros 

Minha vó já me dizia pra eu sair sem me molhar 

Quem não tem colírio usa óculos escuros 

[...] 

Quem não tem colírio usa óculos escuros 

A formiga só trabalha porque não sabe cantar 

Quem não tem colírio usa óculos escuros 

Quem não tem filé come pão e osso duro 

Quem não tem visão bate a cara contra o muro 
[...] 482 

 

 

 

 

Não por acaso, com uma postura contestatória e “agressiva”, Raul Seixas 

pronunciou exatamente os dois versos proibidos “Quem não tem papel dá o recado pelo 

muro”, que expressavam a ideia da “rede de recados” da MPB da década de 1970, teoria 

fundamental desta Tese, e “Quem não tem presente se conforma com o futuro”, 

demonstrando insatisfação com o tempo presente e o sentimento de falta de perspectivas. 

Chico Buarque se apresentou junto ao grupo MPB-4, provavelmente, porque um 

dos componentes do grupo, o Magro, não pode comparecer (FAIXA 48). Cantaram 

inicialmente “Pesadelo” (Maurício Tapajós/Paulo César Pinheiro), uma das canções mais 

representativas dos Anos de Chumbo, que tratava da resistência às perseguições políticas 

e da liberdade, motivos manifestos na canção que davam “medo” aos militares. 

 

 

 

                                                           
482Letra e áudio disponíveis em: 

<http://www.centrocultural.sp.gov.br/50_cancoes_contra_golpe/MP_Como_vovo_ja_dizia.html>. Acesso 

em 29 mar. 2016. 

 

http://www.centrocultural.sp.gov.br/50_cancoes_contra_golpe/MP_Como_vovo_ja_dizia.html
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Quando o muro separa uma ponte une 

Se a vingança encara o remorso pune 

Você vem me agarra, alguém vem me solta 

Você vai na marra, ela um dia volta 

E se a força é tua ela um dia é nossa 

Olha o muro, olha a ponte, olhe o dia de ontem chegando 

Que medo você tem de nós, olha aí 

Você corta um verso, eu escrevo outro 

Você me prende vivo, eu escapo morto 

De repente olha eu de novo 

Perturbando a paz, exigindo troco 

[...]483 

 

 

 

 

Em “Quando o Carnaval chegar”, Chico fez uma pequena inferência irônica no 

verso “duvida que eu vou revidar [claro!]”, em uma atitude de protesto e de resistência a 

todas as censuras que sofria, mesmo após seu retorno do exílio, em 1972. Em meio à 

canção, o artista disse, levando a plateia a ovacioná-lo efusivamente: “Também queria 

pedir desculpas, porque além do MPB-4 estar desfalcado do Magro, eu estou bastante 

desfalcado do meu repertório [muitas ovações]. Então, infelizmente, só vou poder cantar 

coisa velhinha”. Era uma referência clara à censura à sua obra, a exemplo das canções 

“Apesar de você”, de 1972, e “Cálice”, desse mesmo ano de 1973, proibida no evento 

“PHONO 73”, tal como apontamos em outra oportunidade. 

 

 

Quem me vê sempre parado, distante garante que eu não sei sambar 

Tô me guardando pra quando o carnaval chegar 

Eu tô só vendo, sabendo, sentindo, escutando e não posso falar 

Tô me guardando pra quando o carnaval chegar 

[...] 

E quem me ofende, humilhando, pisando, pensando que eu vou aturar 

Tô me guardando pra quando o carnaval chegar 

E quem me vê apanhando da vida duvida que eu vá revidar 

Tô me guardando pra quando o carnaval chegar 484 

 

 

 

 

 

                                                           
483 Letra e áudio disponíveis em: <http://www.vagalume.com.br/mpb4/pesadelo.html#ixzz44TCluGP6>. 

Acesso em 31 mar. 2016. 
484 Letra e áudio disponíveis em: <http://www.vagalume.com.br/chico-buarque/quando-o-carnaval-

chegar.html#ixzz44TDWhaD9>. Acesso em 31 mar. 2016. 

http://www.vagalume.com.br/mpb4/pesadelo.html#ixzz44TCluGP6
http://www.vagalume.com.br/chico-buarque/quando-o-carnaval-chegar.html#ixzz44TDWhaD9
http://www.vagalume.com.br/chico-buarque/quando-o-carnaval-chegar.html#ixzz44TDWhaD9
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Ao terminar de cantar cada uma das músicas que apresentou, a plateia fazia uma 

grande gritaria, a qual Chico respondia com “não pode” e “essa não pode”. Parece-nos 

evidente que solicitavam aos artista canções proibidas, “desfalcadas” de seu repertório, 

como bem disse ele. Ao final da interpretação de “Bom conselho”, Chico disse que 

também queria cantar “Vai trabalhar vagabundo”, canção nova que estava nos cinemas 

(trilha do filme “Vai trabalhar, vagabundo!” (Hugo Carvana, 1973), “mas também não 

pode”.485 

O ápice da apresentação de Chico Buarque aconteceu, aparentemente, por acaso. 

Devido a um problema no baixo, que levaria alguns poucos minutos para ser ajustado, e 

em meio a muitos gritos, aplausos e ovações, o artista falou com a plateia, dizendo que, 

para entretê-la, cantaria um trecho de uma música que ainda estava compondo, “Jorge 

Maravilha”: 

 

 A única coisa que eu posso fazer, enquanto liga o baixo, é cantar um 

pedacinho de uma música que eu tô fazendo. Enquanto liga o baixo, só 

pra entreter as pessoas. É uma música feita em cima, em cima de Jorge 

Ben. Essa é chupada de Jorge Ben. Só o comecinho dela que tá feito 

[...] 

 

 

 Chico cantou o seguinte trecho da música, acompanhado de seu violão, causando 

risos da plateia ao terminar o primeiro verso: 

 

Você não gosta de mim, mas sua filha gosta  

Você não gosta de mim, mas sua filha gosta 

Ela gosta do tango, do dengo, do mengo, domingo e de cócega 

Ela pega e me pisca, belisca, petisca, me arrisca e me enrosca 

Você não gosta de mim, mas sua filha gosta 

 

 

 

 

                                                           
485 O filme foi lançado no dia 3 de dezembro e o show aconteceu no dia 10. Era, portanto, um filme recém-

lançado. Ver: Disponível em: <http://www.adorocinema.com/filmes/filme-202579/>. Acesso em 29 mar. 

2016. 

 

 

http://www.adorocinema.com/filmes/filme-202579/
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Ao concluir esse trecho, o artista disse “E por aí vai...”, dando uma breve, mas 

boa gargalhada, sendo ovacionado fortemente pela plateia. Mas continuou: “Aí tem o 

finalzinho dela, enquanto não liga o baixo. Tem um finalzinho dela que diz assim...” e, 

junto à percussão do MPB-4 cantou outro trecho da música ainda em elaboração: 

 

 

E como já dizia Jorge Maravilha 

Com toda razão 
Mais vale uma filha na mão 

Do que dois pais voando 486 

 

 

 

 

 Chico foi exaustivamente ovacionado, talvez os maiores e mais fortes aplausos, 

gritos e assovios de todo o show. Mas por que? Naquele clima de repressão em que 

aconteceu o espetáculo, os versos “você não gosta de mim, mas sua filha gosta” foram 

imediatamente compreendidos pelo público como uma referência à filha do, na época, 

futuro presidente do Brasil, Gen. Ernesto Geisel, empossado em março do ano seguinte, 

em 1974. Segundo memórias de artistas, produtores e pessoal ligado à música naquele 

momento, corria-se à boca miúda que a filha de Geisel, se contrapondo ao pai, membro 

da cúpula militar que perseguia veementemente Chico Buarque, apreciava muito sua 

obra. A boa gargalhada do artista ao final da canção e a reação imediata da plateia ao 

refrão, dão indícios de que essa proposição poderia, de fato, ser verdadeira. 

No entanto, em depoimento no DVD “Vai passar”, em 2005, Chico Buarque, 

afirmou que a música não tinha relação alguma com a filha de Geisel. Segue a transcrição 

de sua fala sobre o tema: 

 

Queriam que a filha fosse... a filha do Geisel. Eu nunca pensei em fazer 

uma música pra filha do Geisel. Até hoje falam isso. A filha do Geisel... 

encontrou uns conhecidos meus “É, eu sei que essa música foi feita pra 

mim. Mas agora não tem como negar e tal”. É até simpática, a Amália 

Lucy, mas nunca pensei nisso.487 

 

 

                                                           
486 Letra completa e áudio disponíveis em: <http://www.vagalume.com.br/chico-buarque/jorge-

maravilha.html>. Acesso em 31 mar. 2016.; Na letra concluída, os termos em negrito ficaram assim: 

“prenhe de razão” e “do que dois pais sobrevoando”. 
487 Ver: DVD “Vai passar” (EMI Music Brasil, 2005). 

http://www.vagalume.com.br/chico-buarque/jorge-maravilha.html
http://www.vagalume.com.br/chico-buarque/jorge-maravilha.html
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 Falando com meio sorriso no rosto e com certo ar de escárnio, o artista procurou 

esclarecer que a tal história não passava de uma fofoca. Mas a obra foge do domínio do 

artista à medida que é lançada ao público e passa a ser ressignificada de acordo com os 

preceitos socioculturais de sua época ou, tal como escreveu Raymond Williams, segundo 

a estrutura de sentimento.  

 Devido a isso, analisamos que a apresentação de Chico Buarque e MPB-4, 

finalizada com a interpretação de “Jorge Maravilha”, junto à interação da plateia e aos 

comentários e posturas do artista quando de sua execução, foi um momento particular de 

compartilhamento de ideias antiautoritárias no show “O banquete dos mendigos”. 

O show “Gente”, de 13 de dezembro de 1977, foi realizado pouco mais de um mês 

do Dia Nacional da Luta pela Anistia, deliberado por estudantes universitários e ocorrido 

em 10 de novembro do mesmo ano. Nesse dia de luta, vários artistas do teatro e a imprensa 

fizeram denúncias sobre torturas e assassinatos provocando mobilizações a favor da causa 

da Anistia Ampla Geral e Irrestrita, em um contexto anual de grandes discussões sobre a 

volta e o perdão dos exilados políticos, na imprensa e no Congresso, devido às grandes e 

famosas greves de fome de presos políticos do mesmo ano.488  

 No Ginásio do Sport Clube Corinthians, do famoso time de futebol fundado por 

operários em 1910, na zona leste da capital paulista, aconteceu o show de nome sugestivo 

“Gente”, tal como a canção de Caetano Veloso, lançada no disco do mesmo ano, “Bicho” 

(PHILIPS, 1977). Com promoção da Sociedade Musical Brasileira (SOMBRÁS) e 

produção da Difusão, contou com as presenças de Elis Regina & Cia, Chico Buarque, 

Fafá de Belém, Ivan Lins, Gonzaguinha, Marcus Vinícius, Sérgio Ricardo, Jards Macalé, 

João Bosco, entre outros artistas componentes dessa sociedade musical.489  

 É importante destacar que a SOMBRÁS, fundada em 1975, por Walter Queiroz, 

Maurício Tapajós, Aldir Blanc, Ivan Lins, Sérgio Ricardo, João Bosco, entre outros, todos 

artistas e produtores ligados ao engajamento artístico contra a Ditadura Militar. Os 

intuitos maiores dessa sociedade eram de lutar contra a censura às artes e pela autonomia 

do autor contra o controle autoral por grandes conglomerados da indústria fonográfica.490 

 Segundo Rita Morelli e Marcos Napolitano, a SOMBRÁS era: 

                                                           
488 DEOPS, 10/11/1977, “Assunto. Dia Nacional para Anistia programado para ás 17,00 horas do dia 

10/11/1977 na Assembleia Legislativa”; 
489 JT, 13/12/1977, “Cartaz. Show Gente”, p. 20; “Uma festa popular”, p. 15; FSP, 13/12/1977, “Música. 

Hoje. Gente”, p. 34.; “Astros da MPB em show no Corinthians”, p. 35.  
490 Ver site da AMAR-SOMBRÁS, disponível em: <http://www.amar.art.br/public_html/>. Acesso em 13 

dez. 2015. Sobre João Bosco, ver: disponível em: <http://www.dicionariompb.com.br/joao-bosco/dados-

artisticos>. Acesso em 13 dez. 2015. 

http://www.amar.art.br/public_html/
http://www.dicionariompb.com.br/joao-bosco/dados-artisticos
http://www.dicionariompb.com.br/joao-bosco/dados-artisticos
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 [...] uma tentativa de organização dos artistas "cidadãos" ligados ao 

campo da MPB, que se viam lesados nos seus direitos autorais e haviam 

rompido com a SICAM – Sociedade Independente de Compositores e 

Autores Musicais, a sociedade arrecadadora dominada pelos músicos 

anônimos e de tendência mais conservadora.491 

 

 

 A direção musical de “Gente” coube a Maurício Tapajós, a coordenação geral a 

Fernando Peixoto e a Maurício Tapajós, nomes, além de relacionados à SOMBRÁS, 

também estavam ligados à esquerda e particularmente ao PCB. Diante disso, já se 

pressupõe o teor político desse espetáculo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
491 Cf. NAPOLITANO, 2004c. Sobre obra de Rita Morelli: Cf. MORELLI, 2000.  
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Figura 56: Cartaz do show “Música Popular Brasileira – Gente”. 

Fonte: JT, 13/12/1977, “Cartaz. Show ‘Gente’”, p. 20.  

(Acervo APESP) 

 

 

 

 

 

 O cartaz de propaganda do jornal estava envolto por uma margem pontilhada, de 

cantos arredondados. Nele havia o título e o subtítulo do evento, nomes de nove já 

famosos artistas que dele participariam, data e hora do show, cinco estrelas de três 

tamanhos distintos, assim como informações sobre os locais de compra de ingressos e 

uma pequena nota sobre a ausência de Milton Nascimento.  

 O comunicado sobre Milton (no destaque vermelho) dizia o seguinte: “Milton 

Nascimento não participará devido à confirmação de sua viagem ao exterior”. Isso é 

prova explícita do prestígio de cantor e compositor, que, desde a década de 1960, se 

tornou conhecido pela voz de Elis Regina. Membro do Clube da Esquina, grupo musical 
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mineiro, formado em 1972, era um dos artistas já consagrados da MPB, naquele período, 

e conhecido por suas posturas e seus discursos antiautoritários.492 Nesse show, que contou 

com os artistas “mais célebres” da música popular e críticos à Ditadura, como, na 

sequência dos nomes no cartaz, Chico Buarque, Elis Regina, Ivan Lins, Jards Macalé, 

João Bosco, Gonzaguinha e Sérgio Ricardo, o nome de Milton Nascimento, sem dúvidas, 

era uma ausência muito sentida. 

 O título do evento aparecia em destaque, sobretudo o subtítulo “Gente”, que, 

abaixo de “Música Popular Brasileira”, era grande, com duas cores, perto e branco, e com 

fonte arredondada e diferenciada da fonte comum ao cartaz. Na propaganda existiam 

cinco estrelas como arte decorativa, ou indicando a pequena, mas consagrada, constelação 

de nossa música popular que no espetáculo estaria. As estrelas também podiam fazer 

menção à recém lançada canção de Caetano Veloso, que, tal como o show, levava o nome 

de “Gente” (FAIXA 49) (álbum “Bicho”, PHILIPS, 1977). 

 

 

[...] 

Gente é muito bom 

Gente deve ser o bom 

[...] 

Gente viva, brilhando estrelas 

na noite 

Gente quer comer 

Gente que ser feliz 

Gente quer respirar ar pelo nariz 

[...] 

Gente lavando roupa 

amassando pão 

Gente pobre arrancando a vida 

com a mão 

[...] 

Gente é pra brilhar, 
não pra morrer de fome 493 

 

 

 

 Caetano vinha de uma outra tradição musical, a tropicalista, que na década de 

1960 se contrapunha à arte engajada. Porém, é interessante identificar a presença de 

                                                           
492 Sobre a trajetória artística de Milton Nascimento, ver: disponível em: 

<http://www.dicionariompb.com.br/milton-nascimento/dados-artisticos>. Acesso em 27 mar. 2016. 
493 Áudio e vídeo disponíveis em: <http://www.vagalume.com.br/caetano-

veloso/gente.html#ixzz3uDnHyqEW>. Acesso em 13 dez. 2015. (Grifo nosso) 

http://www.dicionariompb.com.br/milton-nascimento/dados-artisticos
http://www.vagalume.com.br/caetano-veloso/gente.html#ixzz3uDnHyqEW
http://www.vagalume.com.br/caetano-veloso/gente.html#ixzz3uDnHyqEW
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“Gente” e “Um índio”, canções que trazem em si um tom engajado, no disco “Bicho”, 

com o qual Caetano foi duramente criticado pelas “patrulhas ideológicas” de esquerda. A 

canção de abertura do álbum, “Odara”, com seu tom dançante em plena era “Disco”, 

gênero considerado alienado pela esquerda, elogiava o gozo da vida. 

 Caetano cantava que gente, como sinônimo de pessoa, de indivíduo, de 

trabalhador, deveria brilhar e não morrer de fome, tal como as três prisioneiras políticas 

da Penitenciária de Bangu, do Rio de Janeiro, Rosalice Fernandes, Jessie Jane e Norma 

Sá Pereira, estavam sujeitas ao fazerem uma greve de fome, em novembro daquele ano 

de 1977. A greve era um protesto ao não deferimento de suas reivindicações de estarem 

nos mesmos presídios que seus esposos, à não regulamentação de suas prisões e às 

péssimas condições de carceragem, à medida que estavam junto a demais criminosas por 

vários tipos de delitos. 

 A canção dialogava com um trecho do poema “Extraordinária aventura vivida por 

Vladimir Maiakovski no verão na Datcha”, de 1920, do poeta revolucionário russo, 

Vladimir Maiakovski (1893-1930), grande entusiasta da luta operária na Revolução 

Russa, de 1917:   

 

 

Brilhar para sempre, 

Brilhar como um farol,  

Brilhar com brilho eterno, 

Gente é pra brilhar, 

Que tudo mais vá pro inferno 494 

 

 

 

 

 Partindo das relações entre as estrelas da propaganda do jornal, da canção 

“Gente”, do trecho do poema de Maiakovski, de uma produção ligada à esquerda, com a 

presença de artistas da SOMBRÁS, e do contexto sócio-político do ano de 1977, pode-se 

inferir que o show “Gente” foi em prol da luta pela Anistia e pelos Direitos Humanos. 

 A época era marcada pela tentativa de sensibilização social para a questão da 

Anistia, dos presos políticos e das denúncias de torturas e de violações dos Direitos 

Humanos. Vinte e nove outros presos políticos do Estado do Rio de Janeiro também 

                                                           
494 Ver: Disponível em: <http://vermelho.org.br/coluna.php?id_coluna_texto=7071&id_coluna=20>. 

Acesso em 13 dez. 2015.; e disponível em: 

<http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq1606200113.htm>. Acesso em 13 dez. 2015. 

http://vermelho.org.br/coluna.php?id_coluna_texto=7071&id_coluna=20
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq1606200113.htm
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entraram em greve de fome em solidariedade às colegas prisioneiras de Bangu.495 A OAB 

do Rio de Janeiro, a Anistia Internacional e outros presos políticos no país, a exemplo 

daqueles da Bahia e de Pernambuco, também se solidarizavam com a greve de fome. Na 

oportunidade, dezessete presos políticos da Penitenciária Barreto Campelo, da Ilha de 

Itamaracá, escreveram uma carta dirigida ao Ministro da Justiça para que fossem 

regularizadas suas vidas na carceragem. O IAB também lançou notas na imprensa 

condenando os maus tratos aos presos políticos, de forma geral.496 

 Já era recorrente, por exemplo, que os presos políticos da Ilha de Itamaracá 

fizessem manifestos pela regularização de suas condições carcerárias, como nos 

documentos “Carta ao Exmo. Sr. Ministro da Justiça do Brasil” e na “Carta à Conferência 

Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB)”, datadas do ano de 1975. Nesses documentos, 

“reivindicavam que a tradição da anistia no Brasil não diferenciasse se as ações tinham 

sido armadas", dentro daquele conjunto de contradições internas ao movimento pela 

Anistia entre a conciliação e a rememoração.497 

 Sobre a questão das torturas e violações dos Direitos Humanos e o momento de 

denúncias e protestos contra tal situação, delatou a revista semanal Isto É, em novembro 

de 1977: 

 

 

O coro aumenta. Algum tempo atrás, quando a Censura assegurava o 

silêncio dos depoimentos dos presos políticos durante os julgamentos, 

tudo não passava de orquestração de campanha de difamação do Brasil 

no exterior. Mas escapismos do gênero, cada dia tem menos condições 

de serem sustentados. Principalmente quando as exigências de 

esclarecimentos dessas deploráveis situações se ouvem de diversas 

áreas.498 

 

 

 

 Em 1977, a Anistia passou a ser apoiada pela Igreja Católica, especialmente pela 

CJP e pelas CEBs, assim como pela OAB e pelos estudantes e, pouco mais tarde, pelo 

Movimento Sindical.499  De 1975, quando do surgimento do MFPA, até o ano de 1979, 

com a Lei da Anistia, uma série de atividades de cunho político-intelectual (congressos, 

                                                           
495 ISTO É, 16/11/1977, “Da greve de fome à bombas no Ministério”, p. 15. 
496 JT, 11/11/1977, “Relato do 19º dia da greve de fome”, p. 10. 
497 Cf. OLIVEIRA, 2015, p. 42. 
498 ISTO É, 23/11/1977, “A falta que faz o ‘habeas corpus’”, p. 15. 
499 Cf. MEZAROBBA, 2006, p. 28-31. 
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palestras, comícios etc), cultural, de mobilizações diretas (manifestações de rua e greves 

de fome, por exemplo), aconteceram com o intuito de difundir a necessidade da luta pela 

volta dos exilados, pela libertação dos presos políticos e pelo julgamento dos responsáveis 

pelas violações do Direitos Humanos no Brasil.500  

 Assim, é muito provável que o show de nome “Gente” - representando pessoas, 

trabalhadores, batalhadores pela dignidade, cidadania e pela democracia, que deveriam 

ter melhores condições de vida - tenha entrado nessa onda de sensibilização pela causa 

da defesa dos Direitos Humanos no Brasil, assim como pela causa maior da Anistia. Se 

levarmos em conta a organização do espetáculo, bem como o elenco da SOMBRÁS como 

estrelas musicais, essa hipótese de um engajamento artístico em favor dessas causas pode 

se confirmar. Pelas análises feitas nos capítulos anteriores, vimos que muitos dos cantores 

presentes no “Gente”, à exceção de Marcus Vinícius, mais conhecido como compositor e 

produtor musical na década de 1970, já eram figuras marcadas em outras mobilizações 

políticas antiautoritárias, como naquelas dos Movimentos Estudantil e/ou Sindical, que, 

entre outras bandeiras de lutas, estavam unidos contra a Ditadura Militar.501  

 Além disso, o show era propagandeado, com fotografia de Elis Regina e de Chico 

Buarque, como uma “festa popular” e, de fato, o ingresso custava muito pouco, indicando 

que a sensibilização artístico-musical pelas causas políticas apontadas era um importante 

mote de sua realização. A foto chamava ainda mais a atenção do leitor para o evento e as 

presenças de Elis e de Chico, sem dúvidas, não estavam ali gratuitamente. O destaque 

dado a esses artistas deve-se ao fato de serem, nessa segunda metade da década de 1970, 

artistas consagrados, de terem muito sucesso e de serem, segundo dados do (Instituto 

Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (IBOPE) (anos 1960 e 1970), grandes 

vendedores de discos do “gênero” MPB. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
500 Ibid., p. 27.; PORTO, 2002, p. 37.; OLIVEIRA, 2015, p. 16. 
501 OLIVEIRA, op. cit., p. 112. Sobre Marcus Vinícius, ver: disponível em: 

<http://www.dicionariompb.com.br/marcus-vinicius/dados-artisticos>. Acesso em 14 dez. 2015. 

http://www.dicionariompb.com.br/marcus-vinicius/dados-artisticos


273 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 57: Elis Regina e Chico Buarque em propaganda do show “Gente”, 1977. 

Fonte: JT, 13/12/1977, “Uma festa popular”, p. 15.  

(Acervo APESP) 

 

 

 

 

 

 

 O caráter de “festa” acompanhou esses rituais cívicos de oposição à Ditadura 

Militar, em especial os espetáculos propriamente musicais, com os quais estamos 

trabalhando até aqui. Mesmo quando o tema era grave, como a denúncia de torturas, o 

tom catártico da sociabilidade musical em torno dos shows e artistas comprometidos era 

patente. A ideia era realizar uma festa popular, com artistas populares, com músicas, 

cantorias e danças para sensibilizar o público-ouvinte às causas políticas ali incutidas ou 

de promover o compartilhamento de ideias daqueles que já lutavam por essas causas, 

formando, nem que fosse ao nível da poesia, uma identidade de oposição.  

 O show foi alvo de suspeitas dos órgãos de vigilância do governo. O relato do 

DEOPS explicita o apoio dos estudantes às causas oposicionistas e também pela Anistia, 

já que compunham o público do espetáculo. Segundo o relato do dia seguinte, a única 

coisa a ser levada em consideração, de forma mais acentuada, além dos nomes dos artistas 

participantes em caixa alta no relato, foi que: “[...] na oportunidade, grupo de jovens ali 

presente tentava angariar assinaturas (anual ou semestral), para o Grupo de publicações 

composto de Brasil mulher, Esteio, De Fato, Versus, Coojornal, Posição, O São Paulo, 

Revista dos CEASs [...]”.502 O informante também levantava suspeitas sob os estudantes 

da Universidade Estadual de São Paulo (UNESP), de Presidente Prudente, no interior de 

São Paulo, que ligados aos centros acadêmicos universitários do Instituto de 

                                                           
502 DEOPS, 14/12/1977, “Movimento estudantil. Informações”. 
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Planejamento e Estudos Ambientais e da Faculdade de Direito, andavam distribuindo 

jornais de oposição na Universidade, como o Negro e o Pacotão. 

 

 

 

6.2.2 A MPB pela Anistia 

 

 

Em comemoração ao Dia do Trabalho, mas também pela causa da Anistia, o 

CEBRADE), uma entidade de esquerda, presidida por Oscar Niemeyer, e, na época, 

dirigida por Renato Guimarães, organizou, em 1979, o primeiro dos três “Show 1º de 

Maio”, no Pavilhão do Riocentro, no Rio de Janeiro. Segundo a Folha de S. Paulo, o 

espetáculo teve renda revertida para o financiamento do primeiro encontro dos dirigentes 

sindicais, programado para acontecer na sequência, provavelmente na Aldeia de 

Arcozelo.503 

Dirigido por Fernando Faro, contou com roteiro e apresentação de Chico Buarque, 

a participação de um grande elenco de MPB. Foi transmitido pela TV Tupi, que ganhou 

exclusividade na transmissão do show, em duas partes, sem que os artistas cobrassem 

cachês.504  

No total, foram executadas por volta de sessenta e oito canções, entre as quais 

estiveram “Fantasia” e “Primeiro de Maio”, de Chico Buarque, a já conhecida “música 

de festival”, “Ponteio” (Edu Lobo), cantada por Edu Lobo e Marília Medalha, “Sonho 

meu” (D. Ivone Lara/ Délcio Carvalho), interpretada pelo trio Maria Bethânia, Gal Costa 

e D. Ivone Lara, “Acontece” (Cartola), cantada por Cartola e Paulinho da Viola, 

“Bandeira do divino” (Ivan Lins/Vitor Martins), interpretada por Ivan Lins, “Tarde em 

Itapuã” (Toquinho/Vinícius de Moraes), cantada por Toquinho e Vinícius, 

“Comportamento geral”, de Gonzaguinha, entre outras.  

Milton Nascimento não pode comparecer, mas suas canções foram interpretadas 

por substitutos, a exemplo de “Ponta de areia” (Milton Nascimento/ Fernando Brant), 

cantada pelo Conjunto Boca Livre. Conjunto Viva Voz, Pepeu Gomes, Martinho da Vila, 

Baden Powell, Rosinha de Valença, Baby Consuelo, Clementina de Jesus, João Bosco, 

grupo A Cor do Som, Conjunto Época de Ouro, MPB-4, Cristina Buarque de Holanda, 

                                                           
503 FSP, 1º/05/1979, “Neste feriado, a música popular trabalha de graça”, p. 6.  
504 FSP, 1º/05/1979, “Neste feriado, a música popular trabalha de graça”, p. 6. 
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Olivia Hime, Zizi Possi, João Nogueira e a Velha Guarda da Portela também estiveram 

presentes. 505 

Quanto ao repertório do espetáculo, percebemos a proeminência do tom engajado 

em canções como “Fantasia”, “Primeiro de Maio” e “Comportamento geral”, ainda que 

mescladas pelo lirismo de “Tarde em Itapuã” e pela alegria do samba cadenciado “Sonho 

meu”.  

Destacamos as duas canções apresentadas de Chico Buarque, “Fantasia” e 

“Primeiro de Maio” (FAIXA 50). A primeira, tal como já mencionamos, é a música-título 

desta Tese e, segundo nossa hipótese, passava o clima de tensão, euforia e esperança, que 

marcou a Abertura política. Já “Primeiro de Maio”, de acordo com um vídeo disponível 

na internet, cantada junto a Simone no show, trazia o lirismo poético da satisfação do 

trabalhador com seu merecido feriado. 506 A data era destinada ao prazer, representado 

pelo namoro e pela gravidez sugeridos ao final da canção, quando se referia ao trabalho 

do artesão e da tecelã para o surgimento do “homem de amanhã”, tal como dizia sua letra, 

em clara alusão ao imaginário do futuro socialista.  

 

 

 

Hoje a cidade está parada 

E ele apressa a caminhada 

Pra acordar a namorada logo ali 

E vai sorrindo, vai aflito 

Pra mostrar, cheio de si 

Que hoje ele é senhor das suas mãos 

E das ferramentas 

Quando a sirene não apita 

Ela acorda mais bonita 

Sua pele é sua chita, seu fustão 

E, bem ou mal, é o seu veludo 

É o tafetá que Deus lhe deu 

E é bendito o fruto do suor 

Do trabalho que é só seu 

Hoje eles hão de consagrar 

O dia inteiro pra se amar tanto 

Ele, o artesão 

Faz dentro dela a sua oficina 

E ela, a tecelã 

Vai fiar nas malhas do seu ventre 

                                                           
505 VEJA, 09/05/1979, “Show amplo e irrestrito”, p. 124-125.; FSP, 1º/5/1979, “Neste feriado, a música 

popular brasileira trabalha de graça”, p. 32.; FSP, 30/4/1979, “Programas ao vivo no Dia do Trabalho”, 

Ilustrada, p. 6. 
506 Vídeo disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=0z5qq5fHU94>. Acesso em 15 abr. 2016. 

https://www.youtube.com/watch?v=0z5qq5fHU94
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O homem de amanhã 507 

 

 

 

 

A canção acabou se tornando mais conhecida na voz de Simone, que a interpretou 

em shows próprios nesse ano de 1979. Chico Buarque a gravou em um compacto simples, 

em conjunto com Milton Nascimento, denominado “Primeiro de Maio. Milton & Chico”, 

no qual constaram as faixas “Primeiro de Maio” e “O cio da Terra”.  

Como Milton Nascimento não compareceu ao espetáculo, é possível que esse 

compacto tenha tido propósitos comerciais, pois, como um disco mais simples se 

comparado a um LP, o compacto era mais barato e, por isso, mais popular. Além disso, 

não podemos descartar que, em se tratando de artistas como Chico e Milton, o disco tenha 

sido lançado também para contemplar o apoio do artista ausente às causas defendidas no 

“Show 1º de Maio”. 

 Os intuitos políticos do espetáculo de 1979 ficam evidentes ao se constatar que a 

maior parte do lucro do show fora empregado em um encontro de líderes sindicais e que, 

declaradamente, na imprensa escrita, a apresentação musical foi também pela Anistia, tal 

como expressou a chamada de Veja sobre o show, “Amplo e irrestrito”. Assim, mesmo 

que em comemoração ao Dia do Trabalho, algo explícito na canção cantada pela primeira 

vez por Chico Buarque, “Primeiro de Maio”, o show compôs as atividades artísticas da 

campanha pela Anistia, que nesse ano de 1979 se acentuava. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
507 Letra completa e áudio disponíveis em: <http://www.vagalume.com.br/chico-buarque/primeiro-de-

maio.html#ixzz43fm10LRW>. Acesso em 26 mar. 2016. 

http://www.vagalume.com.br/chico-buarque/primeiro-de-maio.html#ixzz43fm10LRW
http://www.vagalume.com.br/chico-buarque/primeiro-de-maio.html#ixzz43fm10LRW
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Figura 58: Reportagem sobre o “Show 1º de Maio”, de 1979. 

Fonte: VEJA, 9/5/1979, “Show. Amplo e irrestrito”, p. 124.  

(Acervo Veja Digital) 

 

 

 

 

 Em 17 de agosto de 1979, ano fatídico das lutas e da sanção da Lei da Anistia, 

também houve um show na Praça da Sé, em São Paulo. Foi realizado em favor da Anistia, 

tal como dizia seu próprio título, “Show Popular pela Anistia Ampla, Geral e Irrestrita”, 

e promovido pela Pastoral da Arquidiocese de São Paulo e pelo grupo teatral Teatro União 

e Olho Vivo (TUOV).508 

 Portanto, esse foi um evento ligado à Igreja Católica e a um grupo de teatro 

premiado e independente de São Paulo, que desenvolvia trabalhos, desde 1972, junto aos 

movimentos populares e nas comunidades e bairros da periferia da capital paulista. A 

visão de cultura do grupo União e Olho Vivo se diferenciava daquela do PCB, 

representada naquele momento pelas atividades artísticas do CEBRADE e, em especial, 

ao “Show 1º de Maio”, que não inviabilizava as relações entre os artistas e o mercado. 

Apesar disso, o show explicitava o apoio de segmentos religiosos e artísticos ao tema da 

Anistia, marcando o caráter de “frente” de oposições em torno dessa causa política.  

                                                           
508 Cf. ALVAREDO, 2009.  
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 Dois importantes episódios, ocorridos nesse dia 17 de agosto de 1979 também 

podem tê-lo estimulado: a) a data da penúltima sessão do Congresso Nacional antes da 

aprovação do Projeto de Anistia do governo; e b) a fuga do preso político Theodomiro 

Romeiro dos Santos, com a ajuda do padre Renzo. 

 O show ocorreu em uma data importante para a luta pela Anistia, dia da penúltima 

sessão do Congresso Nacional, na qual membros oposicionistas da Comissão Mista ainda 

pleiteavam votos a favor da Anistia Ampla, Geral e Irrestrita e negociavam com alguns 

partidários do ARENA a aprovação de uma lei que contemplasse os interesses das 

oposições.509 Além disso, o data era uma sexta-feira, início do final de semana anterior à 

aprovação da Lei da Anistia, que aconteceu na terça-feira seguinte. Um dia favorável a 

um show de música popular, pois abria um final de semana, sem dúvidas, de 

mobilizações. 

 Aliado a esse fato, nesse dia 17 de agosto, o preso político Theodomiro Romeiro 

dos Santos fugiu da Penitenciária da Bahia. Era militante do Partido Comunista Brasileiro 

Revolucionário (PCBR) e, desde 1970, estava preso e condenado à morte por assassinar 

um sargento da Aeronáutica quando reagia às ofensivas de agentes militares.510 

Theodomiro temia ser morto antes da promulgação da Lei da Anistia, que não 

contemplava sua situação por se tratar de um assassinato.  

 Consta que o padre italiano Renzo Rossi, que, durante a década de 1970 serviu de 

intermediário entre os presos políticos e a sociedade, lutando em seu favor, teria o ajudado 

na fuga, conseguindo dinheiro de entidades italianas de apoio a presos políticos na 

América Latina.511 Dessa forma, é provável que alguns órgãos ou membros da Igreja mais 

progressistas e apoiadores da causa da Anistia, também soubessem, sigilosamente, dessa 

ação de fuga e para “comemorá-la” tenham organizado esse show popular na praça 

pública. 

 Na divulgação do espetáculo não havia nomes de artistas famosos e, portanto, é 

possível que tenha sido um evento musical com a presença de cantores e de músicos de 

comunidades, nas quais havia o trabalho da Pastoral da Juventude, bem como de atuação 

                                                           
509Ver: Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/atividade-

legislativa/plenario/discursos/escrevendohistoria/destaque-de-materias/lei-da-anistia/Del-Bosco-Amaral-

170879.pdf>. Acesso em 28 mar. 2016. 
510Ver: Disponível em: <http://noticias.terra.com.br/brasil/theodomiro-romeiro-dos-santos-primeiro-

condenado-a-morte-no-brasil,f90a161416e506f50cc0270b519e334diu8zRCRD.html>. Acesso em 28 de 

mar. 2016. 
511Sobre Theodomiro e sua fuga, ver: disponível em: 

<http://www.istoe.com.br/reportagens/33506_O+SANTO+DA+ANISTIA>. Acesso em 28 mar. 2016. 

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/plenario/discursos/escrevendohistoria/destaque-de-materias/lei-da-anistia/Del-Bosco-Amaral-170879.pdf
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/plenario/discursos/escrevendohistoria/destaque-de-materias/lei-da-anistia/Del-Bosco-Amaral-170879.pdf
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/plenario/discursos/escrevendohistoria/destaque-de-materias/lei-da-anistia/Del-Bosco-Amaral-170879.pdf
http://noticias.terra.com.br/brasil/theodomiro-romeiro-dos-santos-primeiro-condenado-a-morte-no-brasil,f90a161416e506f50cc0270b519e334diu8zRCRD.html
http://noticias.terra.com.br/brasil/theodomiro-romeiro-dos-santos-primeiro-condenado-a-morte-no-brasil,f90a161416e506f50cc0270b519e334diu8zRCRD.html
http://www.istoe.com.br/reportagens/33506_O+SANTO+DA+ANISTIA
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do grupo teatral União e Olho Vivo. A ausência de nomes consagrados da música popular 

também deve-se à realização de outro show musical na capital paulista, nesse mesmo dia, 

em que muitos dos “grandes” artistas estariam. 

 Nos intervalos do show, houve discursos de lideranças ligadas à oposição, aos 

movimentos sociais, aos órgãos dirigidos por setores progressistas da Igreja Católica, às 

entidades organizadas em prol da Anistia, e de profissionais liberais, advogados de presos 

políticos, e artistas. Deram voz à causa da Anistia no show: Aurélio Perez, do MDB/SP, 

Terezinha Zerbini, presidente MFPA, Fernando e Walmir, da Pastoral da Juventude, 

Morão, do CBA de Osasco, Idibal Pivetta, advogado de presos políticos, e membros do 

grupo de Teatro União e Olho Vivo.  

 Mesmo sem a presença de artistas célebres, notamos a presença da MPB nesse 

evento musical. Ao final do show, os participantes foram convidados a cantar o “Hino 

Nacional da Juventude” e a muito conhecida “Pra não dizer que não falei das flores”, 

retomando, novamente, o clima de protesto da década de 1960. Devido ao tema da 

Anistia, à promoção por um setor de oposição ligado à Igreja Católica e, também, a essa 

cantoria final, o show foi arquivado no DEOPS como uma manifestação de afronta ao 

Regime Militar.512 

 Diante de todas essas questões e, muito provavelmente, pelos mesmos motivos, 

um outro show de música popular ocorreu nesse dia 17 de agosto. O espetáculo de MPB 

“Show Música Popular Brasileira/ Show da Anistia” foi realizado no Ginásio de Esportes 

do Sport Clube Corinthians, na capital paulista, e declaradamente foi organizado em prol 

da Anistia.  

A renda do espetáculo seria em benefício do CBA, que, como já explicamos, 

assumiu a tarefa de denunciar e de popularizar a Anistia Ampla, Geral e Irrestrita no 

Brasil.513 Segundo informações do próprio cartaz de divulgação, o show foi patrocinado 

pelo Comitê pela Libertação dos Presos Políticos de Itamaracá.  

Tal comitê era uma delegação de pessoas pró-Anistia e a favor da libertação dos 

presos políticos da Penitenciária Barreto Campelo, na Ilha de Itamaracá, em Pernambuco, 

que ali estiveram entre os anos de 1973 e 1979. A criação de um comitê específico pela 

libertação desse grupo de presos políticos deve-se à importância que tiveram na 

resistência à Ditadura Militar, mesmo que aprisionados. Além do anteriormente citado 

                                                           
512 DEOPS, “Anexo. Jornaleste, set/1979, Show popular pela anistia ‘de verdade’”, p. 20-21. 
513 FSP, 17/8/1979, “Cartaz. Show da anistia”, Ilustrada, p. 40; “Acontece. Show de Música Popular 

Brasileira”, p. 39. Cf. TELES, 2005, p. 107. 
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apoio explícito dado às três prisioneiras políticas do Rio de Janeiro, em 1977, ficou 

famosa, em 1978, a primeira greve de fome nacional dos presos de Itamaracá, seguida 

por demais presos políticos dos Estados do Rio de Janeiro, de São Paulo, da Bahia, do 

Ceará e de Minas Gerais.514 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 59: Cartaz do “Show da Anistia”, 1979. 

Fonte: FSP (FOLHA DE S. PAULO), 17/8/1979, Ilustrada, p. 40. 

(Acervo online da Folha de S. Paulo) 

 

 

 

 

 

 Nesse mês de agosto, quando a Lei da Anistia foi sancionada pelo Presidente 

Figueiredo, houve também outra greve de fome de catorze presos políticos do Rio de 

Janeiro, com duração de um mês.515 Esses presos viam o projeto de Anistia negociado 

com o governo como uma derrota, à medida que se pautava em uma Anistia restrita, com 

a qual não seriam incluídos na lista dos libertos. 

 Compondo, portanto, parte dessas manifestações em torno da causa da Anistia, o 

show contou com o discurso do diretor do Sport Clube Corinthians na época, Paulo César 

                                                           
514 Ver: Disponível em: <http://cmvj-pernambuco.blogspot.com.br/2015/11/lancamento-do-livro-dossie-

itamaraca.html>. Acesso em 14 dez. 2015. 
515 ISTO É, 29 de agosto de 1979, “Anistia parcial. A batalha no Congresso”, Armando Rolemberg e 

Ricardo Pereira, p. 9-15; “Editorial. A anistia impura”, Raymundo Faoro, p. 15. 

http://cmvj-pernambuco.blogspot.com.br/2015/11/lancamento-do-livro-dossie-itamaraca.html
http://cmvj-pernambuco.blogspot.com.br/2015/11/lancamento-do-livro-dossie-itamaraca.html
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Pereio (membro do PCB)516, e a presença, segundo o cartaz de divulgação do espetáculo, 

de: Elis Regina, Fagner, Belchior, Jorge Mautner, Novos Baianos, Sá & Guarabira, 

Walter Franco, Ednardo, Danilo Caymmi, Osvaldo Montenegro, Fátima Guedes, Nelson 

Ângelo, Guilherme Arantes e Luís Melodia.  

 Alguns desse grupo de cantores já eram consagrados na MPB, conhecidos por 

suas atuações em outras manifestações e espetáculos de oposição ao Regime Militar, 

como Elis Regina, Belchior, Jorge Mautner, Sá & Guarabyra e Walter Franco. Outros 

despontavam como sucesso na cena musical brasileira do final da década de 1970, a 

exemplo de Guilherme Arantes, Fátima Guedes, Osvaldo Montenegro e Luís Melodia.517 

Como espetáculo musical com artistas bastante conhecidos do grande público, pretendia-

se sensibilizar, a partir do viés artístico-musical, a plateia-ouvinte para a questão da 

Anistia Ampla, Geral e Irrestrita, assim como pela luta contra o autoritarismo militar. 

 Segundo o DEOPS, que vigiou de perto todo o espetáculo, Elis Regina não 

compareceu. Houve faixas a favor da Anistia Ampla, Geral e Irrestrita, distribuição de 

panfletos para um ato que seria realizado em São Paulo, no dia 23 de agosto, e venda de 

pôsteres da FSLN, por exemplo, marcando o show como mais um ritual cívico de 

protesto.518  

 

 

 

 

6.3 Canção emblemática da Anistia 

 

 

A canção mais significativa da luta pela Anistia foi, sem dúvida, “O bêbado e a 

equilibrista”, interpretada na voz de Elis Regina. Estava na boca de todos que por essa 

causa lutavam e, cantada em conjunto no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, 

embalou a volta dos exilados políticos. Por isso, tornou-se mais que uma música. Virou 

um hino de luta. 

A seguir, vamos analisar detalhadamente essa canção, com o objetivo de entender 

como ela teve o papel de conscientizar, politizar e sensibilizar a população em torno do 

tema da Anistia, amplamente discutido nesse ano de 1979.  

                                                           
516 Sobre Paulo César Pereio, ver: Disponível em: <http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/bruno-

astuto/noticia/2013/10/por-onde-anda-o-ator-bpaulo-cesar-pereiob.html>. 1º mai. 2016. 
517 FSP, 17/8/1979, “Cartaz. Show da anistia”, Ilustrada, p. 40; “Acontece. Show de Música Popular 

Brasileira”, p. 39.; DEOPS, 17/08/1979, “Show anistia ampla, geral e irrestrita”. 
518 DEOPS, 17/08/1979, “Show anistia ampla, geral e irrestrita”. 

http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/bruno-astuto/noticia/2013/10/por-onde-anda-o-ator-bpaulo-cesar-pereiob.html
http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/bruno-astuto/noticia/2013/10/por-onde-anda-o-ator-bpaulo-cesar-pereiob.html
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6.3.1 “O bêbado e a equilibrista” 

 

Composta por João Bosco e Aldir Blanc, “O bêbado e a equilibrista” (FAIXA 51) 

entrou no álbum “Linha de passe” (RCA, 1979), de João Bosco.519 No entanto, foi na voz 

e na interpretação de Elis Regina que a canção adquiriu notoriedade como “hino da 

Anistia”. 

Elis Regina a gravou, incialmente, em um compacto simples (WEA, 1979) e, 

depois, no álbum “Elis, essa mulher” (WEA, 1980). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 60: Capa do LP “Linha de passe”, de 1979. 

Fonte: Disponível em: <http://vinilrecords.com.br/produto/joao-bosco-linha-de-passe/>. Acesso 

em 8 abr. 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
519 Sobre o disco, letra da canção e áudio, disponíveis em: <http://cliquemusic.uol.com.br/discos/ver/joao-

bosco/linha-de-passe>. Acesso em 8 abr. 2016.; e: Disponível em: 

<http://www.joaobosco.com.br/disco.asp?dsc=1>. Acesso em 8 abr. 2016. 

http://vinilrecords.com.br/produto/joao-bosco-linha-de-passe/
http://cliquemusic.uol.com.br/discos/ver/joao-bosco/linha-de-passe
http://cliquemusic.uol.com.br/discos/ver/joao-bosco/linha-de-passe
http://www.joaobosco.com.br/disco.asp?dsc=1
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Figura 61: Capa do compacto simples “Elis Regina”, de 1979. 

Fonte: Disponível em: <http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-742020048-compacto-elis-

regina-bebado-e-a-equilibrista-1979-erro-selo-_JM>. Acesso em 9 abr. 2016. 

 

 

 

 

 

 

As versões de João Bosco e de Elis eram muito diferentes. João Bosco, junto a um 

coro de vozes, começava cantando um samba suave, que intensificava o ritmo a partir da 

frase “que sonha com a volta do irmão do Henfil” (em negrito na letra), momento clímax 

da canção. Na repetição, João Bosco e o coro mantinham o ritmo de samba mais 

acelerado. Já Elis Regina, inserindo seu projeto autoral na canção, deu a ela uma cara de 

protesto, ao mesmo tempo em que a deixou mais lírica e suave aos ouvidos.  

Por se tratar da interpretação que embalou a luta pela Anistia, analisamos, em 

detalhes, a letra e a melodia de Elis Regina. Por meio dessa canção, a artista também se 

mostrava engajada na campanha pela Anistia Ampla, Geral e Irrestrita, inclusive, como 

vimos, participando de tantas outras atividades ligadas à oposição à Ditadura Militar. 

A música começava ao som crescente de suaves acordeão e piano eletroacústico, 

parecendo introduzir, no plano sensorial, uma história de conto de fadas. De fato, não era 

de fadas que a letra da canção tratava, mas o componente do fictício estava presente nas 

imagens remetidas ao irreverente Carlitos, personagem de Charles Chaplin, e à 

equilibrista, uma das diversas atrações do universo circense. 

http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-742020048-compacto-elis-regina-bebado-e-a-equilibrista-1979-erro-selo-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-742020048-compacto-elis-regina-bebado-e-a-equilibrista-1979-erro-selo-_JM
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Quando a letra começava a ser cantada, o ritmo mudava e um samba lírico e suave, 

executado com percussão, violão e instrumentos eletroacústicos, entoava junto à voz de 

Elis Regina. Suavemente e em baixo volume vocal, a intérprete cantava as duas primeiras 

estrofes, em que a canção apresentava o cenário e o personagem do “bêbado”.  

A referência ao cair da tarde como a queda de um viaduto remetia a um famoso 

acidente no Viaduto Paulo Frontin, no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro, em 1971, que 

ficou muito conhecido na década de 1970.520 Assim, a tarde ia embora rapidamente, o sol 

se punha e cedia espaço para a noite, a lua e as estrelas que teimavam em aparecer.  

O eu-lírico da canção, àquele que contava a história, observava naquele final de 

tarde um bêbado de roupa preta que o fazia lembrar de Carlitos. O personagem bêbado, 

de acordo com a letra, estava de luto, ou seja, vivia um momento de dor e de resguardo 

pela morte de um ente querido. Enquanto isso, metaforicamente, as nuvens, como um 

mata-borrão, absorviam o vermelho-alaranjado do pôr-do-sol, chamado na canção de 

“manchas torturadas”, em referência direta ao sangue derramado nas torturas realizadas 

no governo dos militares.  

Tal situação era denunciada na canção por meio da interjeição “que sufoco!”, a 

partir da qual, Elis Regina, dialogando com a letra da música, aumentava a intensidade 

vocal, ampliando a tensão da expressão. Assim, àquele homem, de luto, era inclinado a 

beber até perder a razão. Completamente louco e embriagado, ele passava a fazer 

estripulias na noite brasileira, remetendo a uma atitude de escárnio em relação à Ditadura 

Militar. 

 

 

Caía a tarde feito um viaduto  

E um bêbado trajando luto 

Me lembrou Carlitos 
 

A lua 

Tal qual a dona do bordel 

Pedia a cada estrela fria 

Um brilho de aluguel 

 

E nuvens 

                                                           
520 Em 20 de novembro de 1971, houve uma grande tragédia no Rio de Janeiro: “um trecho de 50 metros 

do Elevado Engenheiro Freyssinet — mais conhecido como viaduto Paulo de Frontin — desabou sobre o 

cruzamento da Rua Haddock Lobo com a Avenida Paulo de Frontin, na Tijuca, matando 27 pessoas e 

ferindo outras 22.” O acidente sensibilizou a população da cidade, que acompanhou de perto a retirada dos 

escombros e do resgate dos corpos das vítimas. Ver: Disponível em: <http://acervo.oglobo.globo.com/em-

destaque/em-novembro-de-1971-elevado-paulo-de-frontin-desabou-matando-27-pessoas-

10808571#ixzz45JoZCKFd>. Acesso em 9 abr. 2016.  

http://acervo.oglobo.globo.com/em-destaque/em-novembro-de-1971-elevado-paulo-de-frontin-desabou-matando-27-pessoas-10808571#ixzz45JoZCKFd
http://acervo.oglobo.globo.com/em-destaque/em-novembro-de-1971-elevado-paulo-de-frontin-desabou-matando-27-pessoas-10808571#ixzz45JoZCKFd
http://acervo.oglobo.globo.com/em-destaque/em-novembro-de-1971-elevado-paulo-de-frontin-desabou-matando-27-pessoas-10808571#ixzz45JoZCKFd
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Lá no mata-borrão do céu 

Chupavam manchas torturadas 
 

Que sufoco 

Louco 

O bêbado com chapéu-coco 

Fazia irreverências mil 

Pra noite do Brasil. 
Meu Brasil! 

 

 

 

 Elis Regina abaixava o volume vocal e começava a quinta estrofe da canção se 

referindo ao Brasil da estrofe anterior que, naquele momento, sonhava com a volta do 

exilado político Herbert de Souza, o Betinho, irmão do cartunista Henfil. Além dele, a 

canção fazia menção a tantos outros exilados, que, tal como Betinho, tiveram (que) ou 

precisaram sair rapidamente do país, a mando do Regime Militar ou para escapar de 

situações de perseguições. 

 A canção era clara quando tratava do sofrimento das mães, dos pais, das esposas, 

dos filhos, dos irmãos etc, representados pelas “Marias” e “Clarices”. Senhora Maria, mãe 

de Betinho e de Henfil, e de Clarice, viúva do jornalista torturado e assassinado pelos 

militares, Vladimir Herzog. Mas não eram somente os parentes mais próximos que 

lamentavam a ausência de muitos brasileiros exilados. A canção denunciava, se referindo 

ao verso do “Hino Nacional” que diz “dos filhos deste solo és mãe gentil, Pátria amada, 

Brasil”, que todo o Brasil lastimava essa situação. 

 

 

 

Que sonha com a volta 

Do irmão do Henfil  

Com tanta gente que partiu  

Num rabo de foguete  

Chora! 

A nossa Pátria 

Mãe gentil  

Choram Marias  

E Clarices  
No solo do Brasil 

 

 

 

Como uma atitude de resistência, o eu-lírico da canção, que poderia ser o próprio 

João Bosco ou Elis Regina falando, afirmava saber que aquele sofrimento tão forte havia 
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de ser válido, pois existia esperança mesmo entre tantas incertezas. Por isso, a esperança 

foi representada como um(a) equilibrista que, tradicionalmente nas artes circenses, 

andava de sombrinha em uma corda bamba. 

Como no circo, sempre havia o risco de o(a) equilibrista cair e se machucar a cada 

passo que dava, pois, normalmente, estava no alto. A letra afirmava que, independente de 

as lutas não derem certo, o importante seria tentar e persistir sem medo de cair, como o(a) 

equilibrista. Em sua interpretação, Elis aumentava a intensidade vocal a partir da palavra 

“a esperança”, dando maior ênfase a essas ideias, tal como se fosse um grito antes contido 

ou um apelo para que se olhassem àquela situação dramática dos exilados e da 

necessidade de resistir à Ditadura Militar e lutar pela Anistia. 

 

 

 

Mas sei, que uma dor 

Assim pungente  

Não há de ser inutilmente  

A esperança  
 

Dança na corda bamba  

De sombrinha 

E em cada passo 

Dessa linha 

Pode se machucar  
 

Azar 

A esperança equilibrista 

Sabe que o show 

De todo artista 

Tem que continuar 521 

 

 

 

 

“O bêbado e a equilibrista” termina ao som do acordeão e do piano eletroacústico 

novamente, que vão diminuindo de volume, como que concluindo aquele conto “fictício”. 

Esse final lírico, junto à letra da canção, que transmitia uma mensagem de esperança e de 

resistência quanto ao tema da volta dos exilados políticos, confortava o ouvinte. Aliás, 

mesmo que tratando de coisas muito sérias, como torturas, sofrimentos, loucura, 

ferimentos, o ritmo suave do samba que acompanhava toda a letra, aliado à voz limpa e a 

                                                           
521 Letra e áudio disponíveis em: <http://www.vagalume.com.br/elis-regina/o-bebado-e-a-

equilibrista.html#ixzz45H6OluzH>. Acesso em 8 abr. 2016. (Grifos nossos) 

http://www.vagalume.com.br/elis-regina/o-bebado-e-a-equilibrista.html#ixzz45H6OluzH
http://www.vagalume.com.br/elis-regina/o-bebado-e-a-equilibrista.html#ixzz45H6OluzH
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interpretação clara de Elis Regina, não minimizavam a mensagem, mas a deixavam 

menos dolorosa ou violenta a quem ouvia. 

Essa canção, portanto, era a antítese de uma outra, também cantada por Elis 

Regina, em 1980, “Aos nossos filhos” (Ivan Lins/Vitor Martins) (FAIXA 52).522 Antes 

de Elis, o próprio Ivan Lins gravou a música em seu disco “Nos dias de hoje” (ODEON, 

1978).523 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 62: Capa do disco “Nos dias de hoje”, de 1978. 

Fonte: Disponível em: <http://www.midiatorium.com.br/pd-c6873-ivan-lins-nos-dias-de-hoje-

lp.html>. Acesso em 8 abr. 2016. 

 

 

 

 

 

[...] 

Perdoem por tantos perigos 

Perdoem a falta de abrigo 

Perdoem a falta de amigos 

Os dias eram assim 

[...] 

E quando passarem a limpo 

E quando cortarem os laços 

E quando soltarem os cintos 

Façam a festa por mim 

                                                           
522 Canção que compôs o disco duplo do show “Saudade do Brasil. Elis Regina” (ODEON, 1980). 
523 Sobre Ivan Lins, ver: Disponível em: <http://www.dicionariompb.com.br/ivan-lins/dados-artisticos>. 

Acesso em 8 abr. 2016. 

http://www.midiatorium.com.br/pd-c6873-ivan-lins-nos-dias-de-hoje-lp.html
http://www.midiatorium.com.br/pd-c6873-ivan-lins-nos-dias-de-hoje-lp.html
http://www.dicionariompb.com.br/ivan-lins/dados-artisticos
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[...] 

Quando brotarem as flores 

Quando crescerem as matas 

Quando colherem os frutos 

Digam o gosto pra mim (2X) 524 

 

 

 

 

Dedicada aos filhos que nasceram de pais que vivenciaram a Ditadura, “Aos 

nossos filhos” possui uma linguagem amarga, que deixa transparecer a dor e o sofrimento 

daquele tempo. Seu ritmo, lento e pesado, e uma interpretação intensa, tanto de Ivan Lins, 

quanto de Elis, ajuda a conformar a amargura expressa na letra.525 

Oposta à “O bêbado e a equilibrista”, “Aos nossos filhos” era uma canção que não 

deixava qualquer mensagem de esperança, ao contrário, expunha o tormento daqueles 

dias, se contrapondo também à memória hegemônica da esquerda, marcada pela catarse 

e pela crença otimista no futuro. Ainda que esta esperança de “dias melhores” aparecesse 

na canção de Ivan Lins, o tom melancólico e amargo da experiência histórica e subjetiva 

dos Anos de chumbo dava o tom da canção.526 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
524 Letra completa e áudio disponíveis em: <http://www.vagalume.com.br/ivan-lins/aos-nossos-

filhos.html#ixzz411mD4PIR>. Acesso em 23 fev. 2016. 
525 Cf. NICODEMO, 2014, p. 157-158. 
526 Cf. NAPOLITANO, 2013. 

http://www.vagalume.com.br/ivan-lins/aos-nossos-filhos.html#ixzz411mD4PIR
http://www.vagalume.com.br/ivan-lins/aos-nossos-filhos.html#ixzz411mD4PIR
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7. CAPÍTULO 7 - “AMANHÃ VAI SER OUTRO DIA”: A MPB, as campanhas 

eleitorais oposicionistas da Abertura e as “Diretas Já” 

 

 

 

 

 

7.1 A MPB e as campanhas eleitorais de oposição 

 

 

Neste último capítulo, vamos analisar o papel da MPB em campanhas eleitorais 

dos partidos de oposição, como MDB, posteriormente PMDB, PDT e PT, e nas 

campanhas pelas “Diretas Já.” 

Os cantores de MPB e suas canções andaram de mãos dadas com a política no 

período das campanhas eleitorais dos partidos de oposição, a partir da segunda metade da 

década de 1970. Indo além da nossa periodização inicial, trataremos também das eleições 

de 1974 e de 1976, para perceber a atuação indireta dos artistas de MPB às causas políticas 

oposicionistas e fundamentar ainda mais o papel da MPB no período da Abertura.  

Até a eleição de 1978, a última da década de 1970, a MPB era o eixo partidário 

do projeto frentista das oposições, aglutinando vários grupos ideológicos diferentes. De 

acordo com a estrutura de sentimento do momento, transmitia e ajudava a construir 

simbolicamente os sentidos de democracia e liberdade difundidos pelas oposições. 527 

No entanto, no primeiro pleito pluripartidário da Abertura, em 1982, o frentismo 

das oposições já estava em crise, devido à cisão da oposição em diversos partidos 

políticos, após 1980, e às divergências ideológicas e políticas que levaram ao racha do 

PCB com o PT nesse período.  

Em que medida os artistas de MPB se filiaram efetivamente a partidos políticos? 

Seriam apenas simpatizantes imbuídos de um sentimento oposicionista genérico, tal como 

se apresenta no imaginário das canções? Para além da atuação político-partidária dos 

artistas, é importante analisarmos o papel da MPB nas atividades de natureza partidária e 

eleitoral da oposição, nos tempos do MDB, passando pela criação de outros partidos em 

1979, até a campanha das “Diretas Já”, entre 1983 e início de 1984.   

Após 1980, depois da cisão das oposições em vários partidos políticos, a MPB 

passou a ceder “sua voz” às ideologias partidárias, com as quais seus artistas tinham mais 

afinidade. Ao final de 1983 e início de 1984, a MPB se reuniu novamente tentando 

                                                           
527 Cf. RIDENTI, 2010, p. 95-96. 
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unificar, ao nível da poesia e do sentimento, o discurso dos vários partidos que 

compunham as campanhas pelas “Diretas Já”. 

Organizada sobretudo pelo PMDB, pelo PDT e pelo PT, a campanha pelas Diretas 

pressupunha a reunião de vários partidos de oposição, que unidos politicamente, lutariam 

pelo retorno das eleições diretas para Presidente da República. No entanto, o 

suprapartidarismo nem sempre ocorreu a contento. Os conflitos entre as lideranças dos 

Partidos foram abafados para evitar o enfraquecimento da mobilização, especialmente, 

em 1984, depois da derrota da Emenda Constitucional que propunha a volta das eleições 

presidenciais.528 

 

 

7.1.1 As campanhas eleitorais de 1974 e 1976: a oposição reprimida 

 

O MDB teve uma grande e surpreendente vitória nas eleições de 1974. A posse 

de Ernesto Geisel, eleito presidente por um Colégio Eleitoral, em 15 de janeiro, foi 

marcada pela promessa de liberalização do Regime, ao mesmo que prometia mais espaço 

para uma “oposição responsável”. Em 3 de outubro, os governadores estaduais foram 

eleitos também de forma indireta, com mais espaço para o MDB. Senadores, deputados 

estaduais, deputados federais, distritais e territoriais foram eleitos, de forma direta, em 15 

de novembro desse mesmo ano.529 

A revista Veja anunciou a grande vitória do MDB no pleito direto de 15 de 

novembro.530  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
528 Cf. LEONELLI; OLIVEIRA, 2004, p. 67-286. 
529 Disponível em: <http://www.tse.jus.br/institucional/analisar-melhor-descarte/eleitos-1945-

1990/cronologia-das-eleicoes>. Acesso em 14 dez. 2015. 
530 VEJA, 16/10/74, “A derrota da arena”, capa: Enxurrada de votos para o MDB.; “Eleições. A oposição 

na hora de falar”, p. 20. 

http://www.tse.jus.br/institucional/analisar-melhor-descarte/eleitos-1945-1990/cronologia-das-eleicoes
http://www.tse.jus.br/institucional/analisar-melhor-descarte/eleitos-1945-1990/cronologia-das-eleicoes


291 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 63: Capa da revista Veja tratando da vitória do MDB nas eleições para senadores, 

deputados estaduais, federais, distritais e territoriais. 

Fonte: Veja, 20/11/1974, “A derrota da ARENA”, capa.  

(Acervo Veja Digital) 

 

 

 

 

Para as eleições de novembro, o Jornal do Brasil anunciava que o MDB confiava 

na opinião pública, enquanto que a ARENA, na máquina estatal. Registrava o periódico 

que o clima era de tensão, já que a oposição solicitava que não se estimassem mais os 

votos, a fim de não influenciar os eleitores, à medida que, para os emedebistas, as 

pesquisas eram tendenciosas para a situação.531 

Em novembro, o resultado das eleições diretas para deputados e senadores 

mostrou a força do MDB. O partido conseguiu mais votos em importantes Estados 

brasileiros, como no Estado da Guanabara, Rio de Janeiro e São Paulo.532 

Tentando minimizar os resultados das eleições e abafando a força da oposição, o 

governo reagiu. No entanto, o senador arenista e fluminense, Ernâni Amaral Peixoto, com 

uma visão mais lúcida do processo político pelo qual passava o país, afirmou no Jornal 

do Brasil que: 

                                                           
531 JORNAL DO BRASIL (JB), 2/11/1974, “Montoro diz que MDB obtém na campanha um ‘status’ de 

partido”, p. 3. 
532 JB, 16/11/1974, “MDB vence prévias na GB, RJ e S. Paulo”, capa.; “Geisel diz que cima de tranquilidade 

e essencial”, p. 3. 
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[...] a vitória da oposição na Guanabara, no Estado do Rio, em São 

Paulo e em outros Estados, poderá ter uma influência decisiva nos 

destinos do país. Não se trata de manifestação contrária ao presidente 

da República, mas contra o regime, pois mostra a necessidade de alterar 

certos pontos essenciais da atual conjuntura nacional.533 

 

 

 

 

A campanha eleitoral de 1976, marcada pelas limitações da Lei Falcão534, elegeria, 

de forma direta, prefeitos, vice-prefeitos e vereadores, no dia 15 de novembro ou em 10 

de dezembro (nos municípios em que as eleições, por qualquer razão político e/ou 

partidária, não pudessem ser realizadas em novembro)535. Artistas da TV e grandes nomes 

do teatro marcaram presença na campanha eleitoral do MDB. Carlos Zara, Eva Wilma, 

Paulo Pontes (autor, junto a Chico Buarque, da peça “Gota d’água”) e o diretor teatral 

Plínio Marcos explicitavam seu apoio ao partido oposicionista.536 Os cantores de MPB, 

devido aos ainda difíceis tempos ditatoriais, tiveram participação direta somente na 

próxima campanha eleitoral.537 

Segundo a revista Veja, os comícios do MDB eram boicotados e aconteciam com 

precariedade, enquanto os do partido governista, a ARENA, eram uma verdadeira 

superprodução.538 Diante disso, ajudada pela Lei Falcão, que impedia o debate público 

nos meios de comunicação, a ARENA garantiu vitória no pleito de 1976, uma resposta 

às eleições de 1974, de resultados positivos para o MDB.539 

Ainda que não tenham participado de modo ativo na campanha oposicionista de 

1976, os cantores de MPB atuavam politicamente dando seus recados em suas próprias 

atividades profissionais, em um momento da MPB marcado pelas “canções de Abertura”. 

Exemplos disso foram: Chico Buarque, que, ao lançar seu novo LP, “Meus caros amigos” 

(UNIVERSAL, 1976), apresentou a música “O que será” (Chico Buarque), que seria, 

                                                           
533 Idem. 
534 Em 1976, em uma tentativa de barrar o avanço da oposição, o governo implementou a Lei Falcão, que 

modificou a legislação eleitoral, limitando a propaganda dos candidatos no rádio e na TV. Com a lei, os 

candidatos somente apareceriam na TV por meio de uma foto, com seu nome e seu currículo, dificultando, 

principalmente, que o MDB difundisse suas ideias. Cf. FAUSTO, 2009, p. 420. 
535 Informações de site: Cronologia das eleições no Brasil (1945-2010). In: Tribunal Superior Eleitoral 

(TSE). Disponível em: <http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleitos-1945-1990/cronologia-das-eleicoes>. 

Acesso em 5 jun. 2014. 
536 JORNAL DO MDB, ago/1976, ano I, Informativo do Diretório Regional do MDB de São Paulo, São 

Paulo, nº 3, “Porque voto no MDB”, capa; “Por que voto no MDB”, p. 2.; “MDB em campanha”, p. 4.  
537 Não encontramos referências da participação direta dos artistas de MPB nessa campanha em nossas 

fontes. 
538 VEJA, 3/11/1976, “MDB X ARENA. A luta nas praças”, capa.; “Brasil. Campanha de porta em porta”, 

p. 20-26. 
539 Cf. FAUSTO, 2012, p. 417-420. 

http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleitos-1945-1990/cronologia-das-eleicoes
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como vimos, canção de inspiração ao Movimento Estudantil540, e a música tema do disco, 

“Meus caros amigos” (Chico Buarque/Francis Hime), que deixava claro o quanto a coisa 

aqui no Brasil estava difícil. Além disso, vale destacar que sua canção “Apesar de você”, 

de 1970, ainda estava sob censura nesse período, por ter sido considerada uma afronta ao 

então presidente Garrastazu Médici.  

O cantor Fagner, comentando sobre a estrela na frente de seu boné (tal qual Che 

Guevara), em entrevista à Veja, comentava sobre política, buscando, no entanto, não ser 

tão direto: “Para as más línguas, eu digo que uso porque sou estrela mesmo. Mas também 

porque estrela é sinônimo de pensar em alguma coisa, em algo que me orienta. 

Terceiramente, porque ela pintou no meu boné”.541  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 64: Fagner com seu boné, muito semelhante a Che Guevara, em 1979. 

Fonte: Disponível em: <http://www.taringa.net/posts/imagenes/14193296/La-musica-

brasilena-contada-en-Imagenes.html>. Acesso em 20 abr. 2016. 

 

 

 

 

 

                                                           
540 Cf. LUNARDI, 2013.  
541 VEJA, 17/11/1976, “Show. Estrela marginal”, p. 125-126. 

http://www.taringa.net/posts/imagenes/14193296/La-musica-brasilena-contada-en-Imagenes.html
http://www.taringa.net/posts/imagenes/14193296/La-musica-brasilena-contada-en-Imagenes.html
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A intérprete Elis Regina realizava nesse ano, no Teatro Bandeirantes, de São 

Paulo, o muito premiado e famoso show “Falso Brilhante”, um marco do show business 

brasileiro e em seu tom de engajamento político.542 

 

 

7.1.2 A campanha eleitoral de 1978: a MPB e o auge do “Frentismo de oposição” 

 

Em 1978, além do pleito indireto que, via Colégio Eleitoral, escolheu o novo 

presidente da República, João Baptista Figueiredo, houve, também de modo indireto, 

eleições para governadores estaduais e, de forma direta, a escolha de deputados federais, 

estaduais, e de senadores da República. A campanha do MDB deste ano contou com uma 

maior mobilização social, acompanhando o tom geral de retomada das ruas pela política 

de oposição, que envolveu muitos artistas ligados à MPB.  

Segundo a revista Isto É, em comentário crítico à presença dos artistas nas 

campanhas eleitorais de oposição, o show business estava ao lado do MDB, a exemplo de 

famosos da TV e do teatro, como Regina Duarte, Bruna Lombardi, Gianfrancesco 

Guarnieri, Eva Wilma, Osmar Santos, Mário Lago e Dias Gomes. Ao lado destes, 

estavam, já na época, importantes nomes da MPB, como Chico Buarque, Elis Regina, 

Sérgio Ricardo e Gonzaguinha.543 No resultado final das eleições, viu-se uma outra vitória 

do MDB, para desgosto dos militares. 

A presença dos artistas de MPB não se deu, somente, em suas aparições em 

comícios emedebistas, mas também no apoio político declarado a candidatos e em 

atuações em suas respectivas campanhas eleitorais, bem como em declarações ligadas ao 

contexto político-eleitoral na imprensa. Nesse sentido, vale destacar o apoio explícito de 

Elis Regina e de Chico Buarque a Fernando Henrique Cardoso, candidato a senador pelo 

MDB/SP, considerado naquele momento expressão do intelectual progressista de 

oposição. Chico chegou a assinar manifestos e fez jingles para a campanha de Modesto 

da Silveira, candidato a deputado federal pelo MDB/RJ, e para o candidato a deputado 

federal pelo MDB/SP, Audalio Dantas, ex-presidente do Sindicato dos Jornalistas. Elis, 

por sua vez, fez shows com renda revertida a candidatos populares, segundo a revista Isto 

                                                           
542 Cf. LUNARDI, 2011, p. 223-238. 
543 ISTO É, 29/11/1978, “Desfrute. Cio da cigarra e frenesi da pátria”, p. 14. 
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É.544 Segue a letra do jingle de Chico para Modesto da Silveira intitulado “Saca rolhas”, 

apelido do candidato: 

 

 

As águas vão rolar 

A Ditadura é que eu não quero ver voltar 

Por isto eu voto no Modesto da Silveira 

E canto até 

O sol raiar 

Se a polícia por isso me prender 

Mas na última hora me soltar 

Eu voto no Modesto da Silveira 

E canto até o sol raiar 545 

 

 

 

Sobre a campanha do jornalista Audalio Dantas, ainda cabe apontar que, além do 

jingle de Chico, contou com show de João Bosco e com o apoio de Elis Regina, em seu 

novo espetáculo “Transversal do tempo”, estreado no mesmo ano eleitoral.546 

A música, por si só, também dava seu recado, a exemplo da já conhecida “canção 

de protesto” “Disparada” (Geraldo Vandré), vencedora do “II Festival de MPB”, em 

1966, executada na propaganda eleitoral televisiva do MDB/RS, enquanto apareciam as 

fotos dos candidatos. A propaganda foi impugnada pela ARENA, em uma demonstração 

de como a canção, ao remeter ao imaginário de protesto e denúncia de mazelas sociais, 

incomodava os governistas.547 

 Milton Nascimento lançou o disco “Clube da esquina 2” (EMI, 1978) e, nesse 

mesmo ano, junto a Fernando Brant, fez declarações muito incisivas sobre democracia na 

imprensa.548 Segundo Veja, Caetano Veloso, apesar de, insistentemente, manifestar-se 

descomprometido com política, em uma onda musical chamada na época de “odara”, em 

referência à canção dançante e descompromissada de Caetano, estava demonstrando 

atitudes que poderiam ser consideradas engajadas. Canções com preocupações sociais, 

ainda que temperada pelo lirismo, como “Sampa” (FAIXA 53) (Caetano Veloso), 

compunham seu recente disco “Terra” (PHILIPS, 1978). A canção relatava, 

                                                           
544 ISTO É, 29/11/1978, “Desfrute. Cio da cigarra e frenesi da pátria”, p. 14. 
545 ISTO É, 29/11/1978, “A política é um palco iluminado”, p. 14. 
546 VEJA, 15/11/1978, “Brasil, O fecho da campanha”, p. 20-22. 
547 VEJA, 27/9/1978, “'Eleições. O ardil entra no ar. As pequenas burlas da 'Lei falcão' ajudam os candidatos 

a dizer o que pensam”, p. 32. 
548 VEJA, 1º/11/1978, “Música. Uma longa travessia”, p. 48-50; 52; 54-55. 
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poeticamente, o cotidiano opressor da metrópole São Paulo aos imigrantes que ali 

chegavam. 

 

 

Alguma coisa acontece no meu coração 

Que só quando cruzo a Ipiranga e Av. São João 

É que quando eu cheguei por aqui eu nada entendi 

Da dura poesia concreta de tuas esquinas 

Da deselegância discreta de tuas meninas 

[...] 

Quando eu te encarei frente a frente e não vi o meu rosto 

Chamei de mau gosto o que vi, de mau gosto, mau gosto 

[...] 

E foste um difícil começo 

Afasto o que não conheço 

E quem vende outro sonho feliz de cidade 

Aprende depressa a chamar-te de realidade 

Porque és o avesso do avesso do avesso do avesso 

Do povo oprimido nas filas, nas vilas, favelas 

Da força da grana que ergue e destrói coisas belas 

Da feia fumaça que sobe, apagando as estrelas 

[...] 549 

 

 

 

Assim, nesse contexto de “frente de oposições”, Caetano Veloso foi retomado 

com um artista engajado. No espetáculo, no Teatro Thereza Raquel, no Rio de Janeiro, o 

cantor provocou excitação na plateia ao citar um trecho de “Ele disse” (Edgar Ferreira) 

(“Ele disse muito bem/o povo de quem fui escravo/não será mais escravo de ninguém”), 

em homenagem a Getúlio Vargas, o “pai das leis trabalhistas”. 550 Como vimos, essa 

canção, interpretada por Alceu Valença dois anos mais tarde, no “Show 1º de Maio” de 

1980, elogiava o trabalhador ao mesmo tempo em que rememorava Getúlio Vargas, que, 

contraditoriamente, manteve os sindicatos em seu controle por meio de interventores.  

De acordo com a revista Veja, Caetano respondia às questões sobre o retorno das 

questões sócio-políticas em suas canções explicando que, mais que engajamento, o que 

havia era “um lance poético em momentos que a política está no ar”. Era uma 

demonstração de que os artistas de MPB estavam antenados e sensíveis à estrutura de 

sentimento marcada pelas lutas democratizantes que se espalhavam pela sociedade civil.   

                                                           
549 Letra completa e áudio disponíveis em: <http://www.vagalume.com.br/caetano-

veloso/sampa.html#ixzz3uKw9BfyA>. Acesso em 14 dez. 2015. 
550 VEJA, 15/11/1978, “Brasil, O fecho da campanha”, p. 20-22. 

http://www.vagalume.com.br/caetano-veloso/sampa.html#ixzz3uKw9BfyA
http://www.vagalume.com.br/caetano-veloso/sampa.html#ixzz3uKw9BfyA


297 
 

Sobre Chico Buarque, vale destacar o lançamento do disco “Chico Buarque” 

(PHILIPS, 1978), no qual, finalmente, pode gravar “Apesar de você” (Chico Buarque) e 

“Cálice”, proibidas pela censura em 1970 e 1973, respectivamente.551 “Apesar de você” 

foi utilizada largamente nas campanhas pelas “Diretas Já” e considerada, pela memória 

hegemônica de esquerda, um dos principais “hinos” da resistência à Ditadura Militar.552 

 

 

7.1.3 1980: a MPB e a ausência de eleições 

 

O Regime Militar suspendeu as eleições de 1980, que elegeriam prefeitos, vice- 

prefeitos e vereadores municipais. Com a apresentação da Emenda Anísio de Souza, o 

governo alegava que os novos partidos – oposicionistas, como PMDB, PDT, PTB 

(Partido Trabalhista Brasileiro) e o PT -, e o governista, PDS (Partido Democrático 

Social) - criados ao final de 1979, ainda não estavam prontos para as campanhas 

eleitorais.553 Essa foi mais uma estratégia do Regime para conter o avanço das oposições, 

que, novamente, mostraram sua força nas urnas no pleito anterior.  

Sobre o PT, um dos mais importantes partidos criados no período e organizado de 

forma a representar os novos personagens políticos que surgiram no final da década de 

1970, vale a citação de Lucas de Oliveira. Para o autor, o PT “pretendia ser a negação 

do peleguismo associado a estrutura sindical criada por Vargas e utilizada pela ditadura 

como forma de controle das mobilizações”.554 O PTB, antigo partido trabalhista de 

Getúlio Vargas, foi refundado por sua sobrinha, Ivete Vargas. Em teoria, não se alinhava 

nem com o governo, nem com a oposição, mas servia de mediador entre as tensões 

políticas oposicionistas e situacionistas daquele momento. 

  Segundo a Veja, a oposição solicitou a eleição direta para presidente da República 

em 1984 e as eleições para prefeitos, vice prefeitos e vereadores em 1982.555 As 

reivindicações quanto às eleições de 1982 se concretizaram, mas àquelas relativas às 

eleições diretas para presidente ficaram somente em projeto, como analisaremos logo 

mais, no item sobre as “Diretas Já”. 

                                                           
551 Cf. HOMEM, 2009, p. 83-86. 
552 Cf. NAPOLITANO, 2013. 
553 Cf. MOTTA, 1999, p. 127-131. 
554 Cf. OLIVEIRA, 2015, p. 120-121. 
555 VEJA, 19/11/1980, “Brasil. A vez do voto popular”, p. 20-23. 
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Mesmo sem eleições e, por conseguinte, sem campanhas eleitorais, os artistas de 

MPB mantiveram o tom político em seus shows de 1980, para além dos eventos sindicais 

já analisados. Lembramos alguns já mencionados e que marcaram essa presença artística 

em 1980: Gonzaguinha, em show junto a Gonzagão, no Ginásio de Esportes do Clube dos 

Bancários, em Marília, interior de São Paulo, convidou os estudantes universitários 

presentes na plateia a participarem do 32º Congresso da UNE/UEE e fez discurso anti-

Ditadura.556 Ivan Lins, em show no Ginásio de Esportes do Yara Clube, de Marília, no 

interior de São Paulo, falou para o público sobre a necessidade de ter coragem. Segundo 

o DEOPS, quando explicitou críticas ao governo, foi fortemente aplaudido.557  

Ivan Lins, Sá & Guarabira e Amelinha estiveram presentes no 32º Congresso da 

UNE, entidade recentemente tirada da ilegalidade558, que ocorreu em Piracicaba, interior 

de São Paulo. Foi um exemplo do apoio dos cantores de MPB à causa estudantil.559 Ciro 

Braga, Gonzaguinha, João do Vale, MPB-4, Clara Nunes, Belchior e Caetano Veloso, sob 

a mira do DEOPS, compareceriam ao show de MPB realizado no Estádio da Vila 

Euclides, em São Bernardo do Campo, com promoção do Sindicato dos Metalúrgicos de 

São Bernardo do Campo e Diadema, objetivando arrecadar verbas para o Fundo de Greve 

paulista, em apoio ao Movimento Sindical. 560 

Veja noticiou alguns comentários sobre política dos artistas participantes do 

“Show 1º de Maio”, de 1980, promovido pelo CEBRADE.561 Chico Buarque dizia que 

estava em dúvida entre o PMDB e o PT. Dominguinhos se dizia a favor do povo.  Danilo 

Caymmi colocava-se a favor das eleições diretas. Beth Carvalho, de forma crítica, dizia 

não acreditar na Abertura e Flávio Venturini (do grupo 14 Bis) dizia torcer para Brizola. 

Porém, diferente de mostrar a força de suas opiniões ou posicionamentos, a revista 

desqualificou a atuação política dos artistas e a chamada “união”, pois os comentários 

permitiram, segundo a revista, “a observação da profundidade das diferenças ideológicas 

entre cantores e compositores”. A reportagem explicitava, então, as contradições internas 

da oposição e a crise do “frentismo de oposições”, a partir desse ano, com a criação dos 

partidos políticos.562  

                                                           
556 DEOPS/SP, 25/8/1980, “Informação. Show artístico com Gonzaguinha e Gonzagão”. 
557 DEOPS/SP, 13/10/1980, “Informação. Show artístico com Ivan Lins”. 
558 Sobre história da UNE: Cf. ARAUJO, 2007. 
559 VEJA, 22/10/1980, “Brasil. Samba, suor e política. A UNE...”, p. 20-23. 
560 DEOPS/SP, 12/04/1980, “Relatório”. 
561 Cf. NAPOLITANO, 2011b, p. 134. 
562VEJA, 07/05/1980. “Oposição volta a mostrar força no palco”, p. 18. 
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Em 1980, Chico Buarque lançou o álbum “Vida” (POLYGRAM, 1980), que, de 

acordo com Veja, era “sem metáforas políticas”. Porém a análise do disco permite 

concluir que a canção “Fantasia” (Chico Buarque) carregava em si uma esperança por 

dias melhores no Brasil e a agonia daquele tempo presente, assim como analisamos no 

Capítulo 1 desta Tese.563  

Fafá de Belém também lançou um novo disco de nome sugestivo “Crença” 

(POLYGRAM, 1980) e a canção “Bicho Homem” (FAIXA 54) (Milton 

Nascimento/Fernando Brant) expressava que “todo canto é um farol” e que o seu canto 

“chuta o traseiro do ditador e quer ser Brasil”, chamando à irmandade, à união, e, por 

meio do ato de cantar, mostrava a luta por um país mais democrático.564 

 

 

Bicho homem  

Tem de cantar 

Como canta o sabiá 

Bicho homem  

Tem de cantar 

Na luz da lua  

Na luz do sol 

Todo canto tem o poder 

De unir e nos revelar 

Todo canto é um farol 

[...] 

O meu canto  

Sempre vai ser 

Minha vida  

O que eu sou 

O meu canto chuta  

O traseiro do ditador  

[...] 565 

 

 

 

Segundo a revista Isto É, Elis Regina lançou o álbum “Elis” (EMI-ODEON, 1980) 

tentando acompanhar o clima geral de mudanças sociais e políticas da Abertura.566 Em 

1980, a cantora também estreava no Canecão, na cidade do Rio de Janeiro, o novo 

                                                           
563 VEJA, 15/10/1980, “Música. Guerra de estrelas”, p. 93-94; 98.; Como já comentado, a canção foi 

composta especialmente para o espetáculo do MPB-4, “Bons tempos, hein?”, de 1979, que fazia uma 

análise crítica dos então quinze anos de Ditadura. 
564 VEJA, 29/10/1980, “Show. Cabeça feita. Fafá de Belém volta menos vedete e mais atriz”, p. 147. 
565 Letra e áudio disponíveis em: <http://www.vagalume.com.br/fafa-de-belem/bicho-

homem.html#ixzz44loD7i9c>. Acesso em 3 abr. 2016. 
566 ISTO É, 24/12/1980. “As oferendas natalinas dos três magos. Nos discos de Elis, Chico e Martinho, a 

esperança das gravadoras”. P. 59-60. 

http://www.vagalume.com.br/fafa-de-belem/bicho-homem.html#ixzz44loD7i9c
http://www.vagalume.com.br/fafa-de-belem/bicho-homem.html#ixzz44loD7i9c
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espetáculo “Saudade do Brasil”, que, segundo ela própria, falava sobre o medo daqueles 

dias.567 Gal Costa, por sua vez, lançou o disco “Aquarela do Brasil” (UNIVERSAL, 

1980), retomando o repertório de Ary Barroso. Na ocasião do seu show “Gal Tropical”, 

falou sobre política comentando que não se sentia apta a falar sobre isso, mas que 

acreditava em formas diferentes de fazer política e respeitava muito as de Caetano, Chico 

e Elis, por exemplo.568 De forma geral, no debate público do inícios dos anos 1980, fazer 

parte da MPB implicava em ter posicionamento político, o que causava certo desconforto 

em muitos artistas.  

O grupo MPB-4, que foi censurado no espetáculo de 1977, “No país das 

maravilhas”, apresentou no TUCA, em 1980, o show “Vira Virou”, de grande sucesso. 

De acordo com a Isto É, continuavam combativos ao cantarem a música não gravada em 

disco por Chico Buarque, “Linha de montagem” (Noveli/Chico Buarque), em 

homenagem aos metalúrgicos do ABC que, como já tratamos em capítulo anterior, havia 

passado por uma grave muito reprimida no primeiro semestre daquele ano.569 

 

 

 

7.1.4 A eleição pluripartidária de 1982: a força da MPB  

 

Em 1982 ocorreu a primeira eleição pluripartidária do período da Abertura 

política. Foi o momento em que, desde o ano de 1966, governadores, prefeitos, vice-

prefeitos e vereadores foram eleitos pelo voto direto.570 Tal como já estava previsto, os 

partidos que concorreriam às eleições eram o situacionista, PDS, e os oposicionistas, 

PMDB, PDT, PT e PTB. Mais uma vez, assim como em 1978, um grande elenco de 

artistas, da TV, do teatro e da música popular, participou das campanhas eleitorais. 

As posições, muitas vezes, diferentes dos artistas expressam o quanto ainda havia 

dúvidas e uma falta de unanimidade do grupo artístico por um único partido político, 

marcando a crise do “frentismo de oposição”. O que havia era um sentimento coletivo de 

                                                           
567 Além disso, é interessante apontar que a imagem de Elis Regina aparecia na propaganda do jornal de 

oposição, Coojornal, de Porto Alegre, ver: ISTO É, 02/04/1980, “Propaganda. Coojornal [com Elis 

Regina]”, p. 74; “Show. Não perca. Saudade do Brasil”, p. 54. 
568 JT, 12/04/1980, “Gal”, p. 18. 
569 ISTO É, 22/10/1980, “Em cartaz. Show. Vá, vira virou”, p. 5.; FSP, 09/10/1980, “’Vira...’, a surpresa 

do MPB-4”, Ilustrada, p. 6. 
570 Informações de site: Cronologia das eleições no Brasil (1945-2010). In: Tribunal Superior Eleitoral 

(TSE). Disponível em: <http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleitos-1945-1990/cronologia-das-eleicoes>. 

Acesso em 5 jun. 2014. 

http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleitos-1945-1990/cronologia-das-eleicoes
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pertencimento a uma oposição, fosse ela política, propriamente dita, ou que expressasse 

atitudes mais modernas de comportamento, de acordo com o ideário das novas esquerdas, 

na década de 1970.571 Isso também ficou manifesto na atuação artística quando das 

“Diretas Já”.  

Nesse sentido, cabe apontar a pequena entrevista da Isto É com artistas para 

conhecer suas posições quanto à candidatura de Miro Teixeira, do PMDB/RJ, e de Sandra 

Cavalcanti, do PTB/RJ, ao governo do Estado.572 De acordo com a revista, Chico Buarque 

disse que ainda não havia decidido, mas que, indubitavelmente, não votaria em Sandra, 

antiga deputada da ARENA, na década de 1970, expressão da extrema direita carioca. 

Ivan e Lucinha Lins disseram que não preferiam ninguém. Egberto Gismonti afirmou 

estar indeciso, mas tinha simpatia pelo PT. Já o cineasta Cacá Diegues declarou votar em 

Miro, porque era um candidato da oposição.  

As diferenças político partidárias dos artistas de MPB, ainda que todos apoiassem 

a oposição, ficam ainda mais esclarecidas quando observamos a participação dos cantores 

em comícios de diferentes partidos. Nota-se que o PMDB, partido no qual se abrigava o 

PCB, ainda ilegal, tinha a preferência dos artistas mais consagrados: Beth Carvalho 

chegou a participar de um comício do PMDB/SC e, na oportunidade, cantou “Virada” 

(FAIXA 55) (Noca da Portela), que dizia “está na hora da virada/[...] vamos virar esse 

jogo”, uma frase utilizada por ela, anos mais tarde, em 1984, quando da campanha pelas 

Diretas Já. 

 

 
O que adianta eu trabalhar demais, 

Se o que eu ganho é pouco, 

Se cada dia eu vou mais pra trás, 

Nessa vida levando soco, 

E quem tem muito tá querendo mais, 

E quem não tem tá no sufoco, 

Vamos lá rapaziada, 

Tá na hora da virada  

Vamos dar o troco 

Vamos botar lenha nesse fogo, 

Vamos virar esse jogo  

Que é jogo de carta marcada 

O nosso time não está no degredo  

Vamos à luta sem medo  

Que é hora do tudo ou nada 573 

                                                           
571 Cf. ARAUJO, 2000, p. 16-17. 
572 ISTO É, 21/04/1982, “Eleições 82. Brasil. A próxima atração”, p. 18-26. 
573 Letra completa e áudio disponíveis em: <http://www.vagalume.com.br/beth-carvalho/virada.html>. 

Acesso em 14 dez. 2015. 

http://www.vagalume.com.br/beth-carvalho/virada.html
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Chico Buarque e Simone participaram da festa do PMDB/RJ, onde Brizola estava 

à frente de Miro Teixeira. Gilberto Gil esteve no comício de Brizola, do PDT/RJ. Fafá de 

Belém participou do comício do PMDB/PR, apoiando a candidatura a governador de José 

Richa e a senador de Álvaro Dias. Chico Buarque, Simone e Clara Nunes estiveram no 

comício do PMDB/PE e Elba Ramalho esteve em comício do PMDB/SC.574 Outro notório 

apoiador do PMDB era Milton Nascimento. O PDT, que retomava o velho trabalhismo 

varguista, e o PT, que encantou os intelectuais paulistas acadêmicos e os jovens 

universitários, não conseguiram, naquele momento, aglutinar os artistas mais consagrados 

da MPB. Isso talvez demonstre a filiação do gênero com as tradições culturais mais 

ligadas à esquerda comunista, expressão do nacional-popular e do discurso frentista, 

muito forte nos anos 1970, mas que naquele momento já estava enfraquecido no conjunto 

das oposições.  Na campanha eleitoral do PT, em 1982, os artistas que mais participaram 

eram ligados à Vanguarda Paulista, movimento de raiz universitária, crítico do 

mainstream, como o grupo Língua de Trapo e Arrigo Barnabé.  

A relação entre a presença dos artistas nas campanhas e a quantidade de 

público/pessoas nos comícios era por vezes questionada na imprensa, algo que, mais pra 

frente, quando das “Diretas Já”, seria alvo de sérias críticas feitas pelo próprio governo 

militar, na tentativa de desqualificar o impacto das manifestações de rua. Nesse sentido, 

quando da participação de Elba Ramalho no comício do PMDB, em Florianópolis, capital 

de Santa Catarina, a revista Veja, por exemplo, alegou que a grande quantidade de pessoas 

no comício era para ver as famosas bonitas pernas da cantora.575 

Chico Buarque escreveu à Veja, em entrevista especial nas páginas amarelas, 

sobre o show “Canta Brasil”, de 1982576, realizado em prol da CONAM. Disse Chico, na 

oportunidade, que insistia em participar da política, pois não acreditava que o artista 

deveria ser comprometido somente com sua arte. Nesse sentido, declarou que acreditava, 

segundo suas próprias palavras, utopicamente, em uma frente de oposições, já que não 

manifestava interesse, no momento, em se filiar a qualquer partido político. Sobre o fato 

                                                           
574 VEJA, 27/10/1982, “Eleições. A música sobe aos palanques”, p. 29. 
575 VEJA, 10/11/1982, “Brizola conquista o Rio”, p. 40.; “Paraná tem festa antes da hora”, p. 43.; “Corpo 

a corpo em Pernambuco”, p. 43.; “Santa Catarina é Amin”, p. 45. 
576 Nesse ano eleitoral, já consagrados nomes da MPB compareceram ao show “Canta Brasil”, em São 

Paulo, no Estádio do Morumbi. O espetáculo contou com a presença de Milton Nascimento, Fagner, 

Simone, Gonzaguinha, Clara Nunes, Paulinho da Viola, Nara Leão, Ivan Lins, Djavan, Baby Consuelo, 

Pepeu Gomes, MPB-4, João Bosco, Elba Ramalho e Toquinho (OESP, 07/02/1982, “Canta Brasil, hoje, 19 

horas”, p. 38). Foi nessa ocasião que ficou registrado o choro emocionado da cantora Simone ao interpretar 

“Caminhando”, de Geraldo Vandré e a homenagem feita a Elis Regina, que falecera no mês anterior, em 

19 de janeiro (JT, 8/2/1982, “Canta Brasil. Emoção. Por Elis”, p. 12.)  
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de a imprensa noticiar que artistas, como Elba Ramalho, Pepeu Gomes e Baby Consuelo 

terem expressado, durante o espetáculo, desconhecimento da CONAM577, Chico deixou 

claro que os artistas presentes no “Canta Brasil” tinham consciência do porquê ali 

estavam, ainda que levasse em consideração que um pedido seu não seria negado por 

integrantes de sua classe artística.578 

  

 

 

7.2 A MPB nas “Diretas Já” 

 

  

 

7.2.1 O primeiro comício de 1983 

 

 

Seguindo a regra estabelecida a partir do Golpe de 1964, no ano de 1984 haveria 

nova eleição para presidente da República. O pleito seria indireto e via Colégio Eleitoral, 

tal como de costume. Porém, mais fortemente, desde 1980, a oposição reivindicava 

eleições diretas para presidente no Brasil.  

Após as eleições pluripartidárias e diretas de 1982, essa luta começou a tomar 

corpo no Legislativo, principalmente no ano de 1983, por meio das atuações do senador 

Teotônio Vilela e do deputado Dante de Oliveira. A campanha pelas “Diretas Já” para 

presidente, qual seja, no próximo pleito, em 1984, se fortaleceu e ganhou as ruas. 

A primeira manifestação pública pelas Diretas aconteceu em novembro de 1983, 

na Praça Charles Miller, em frente ao Estádio do Pacaembú, em São Paulo. Foi uma 

organização do PT, do PDT, do PMDB e de mais setenta entidades, a exemplo da UNE, 

da CONCLAT, da CUT e da CJP da Arquidiocese de São Paulo. 

Compareceram por volta de quinze mil pessoas nesse comício. Segundo a Folha 

de S. Paulo, faltou a confraternização suprapartidária que se esperava em torno do 

objetivo das eleições diretas, tendo sido mais um comício do PT. 579  

O tema do ato era “sem eleição direta não há democracia” e a participação de 

artistas nesse evento ficou restrita ao show de Marília Medalha e de Abílio Manoel, 

cantor, compositor e, na época, apresentador do programa “América do Sol”, da rádio 

                                                           
577 FSP, 09/02/1982, “A grande festa do som brasileiro”, Ilustrada, p. 27. 
578 VEJA, 17/02/1982, “Entrevista: Chico Buarque. Sou um boi de piranha”, p. 3-4. 
579 FSP, 28/11/1983, “Ato pelas diretas leva 15 mil à praça Charles Miller”, p. 4. 
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USP. Além deles, estiveram no comício as atrizes Lélia Abramo e Ester Góes.580 Note-se 

que não havia nenhum artistas do mainstream comercial.  

Na oportunidade, houve a notícia, dada pela atriz Ester Góis, da morte do senador 

Teotônio Vilela, do PMDB/RN, um dos mais importantes articuladores políticos pelas 

eleições diretas para presidente, além de destacado ativista parlamentar na luta pela 

Anistia.  

A comoção em torno da morte de Vilela, bem como os discursos de representantes 

de entidades (estudantis, de trabalhadores e da Igreja Católica) e de partidos políticos, 

deram o tom do reinício de uma Frente Única em torno das eleições presidenciais diretas, 

ainda que cada entidade, movimento social ou partido político tivesse, particularmente, 

sua própria bandeira de luta e ideologia. Discursaram o presidente da UNE, Acildon 

Matos, o representante da CONCLAT, Antônio Rogério Magri, o coordenador da CUT, 

Jair Meneghelli, a representante da CJP, Margarida Genevois, e os seguintes políticos: 

representante do PDT, Rogé Ferreira; presidente do PT, Lula; senador do PMDB, 

Fernando Henrique Cardoso; e o representante do PMDB, deputado José Gregori.581 

É importante destacar que a participação musical não foi digna de nota em nenhum 

jornal ou revista, bem como, diferente dos demais comícios pelas Diretas, o governador 

de São Paulo, Franco Montoro, do PMDB/SP, não compareceu. 

 

 

7.2.2 A MPB nos comícios de 1984  

 

O primeiro grande comício pelas “Diretas Já” ocorreu na Boca Maldita, em 

Curitiba, capital do Paraná, em 12 de janeiro de 1984 e contou com a presença de cerca 

de quarenta a sessenta mil pessoas. A cor amarela e a inscrição “Quero votar pra 

presidente” eram preponderantes em meio à multidão.582 A ideia inicial da campanha era 

não aceitar qualquer negociação com os militares quanto ao tema das Diretas, bem como 

                                                           
580 Para obter informações mais detalhadas, por ora coletadas, sobre os comícios das Diretas Já em São 

Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro, Natal e Recife e Goiânia, ver anexo 13.; Dias depois, a campanha das 

Diretas contou com o apoio e a adesão de artistas que se manifestaram nas escadarias do Teatro Municipal 

de São Paulo, fazendo circular um abaixo assinado pelas Diretas. Estavam lá: Juca de Oliveira, Raúl Cortez, 

Regina Duarte e Ruth Escobar, ver: VEJA, 30/4/1983, “Brasil. Diretas já ou em 1986”, p. 36-40. 
581 FSP, 28/11/1983, “Manifestação de 15 mil exige a volta dos direitos”, capa; “Ato pelas diretas leva 15 

mil à praça Charles Miller, p. 4.; ISTO É, 30/11/1983, “As diretas na rua”, p. 18-25. 
582 FSP, 13/01/1984, “Em Curitiba, 50 mil pedem diretas”, capa; “Comício pelas diretas reúne 50 mil em 

Curitiba”, p. 6.; ISTO É, 18/01/1984, “Brasil. O Paraná deu a partida”, p. 18-21. 
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reivindicar a criação de um governo de transição até as próximas eleições presidenciais, 

previstas para novembro de 1984.  

Para o evento, organizado profissionalmente com apoio direito do PMDB 

paranaense, foram distribuídos dois milhões e meio de panfletos, feitos cinco mil cartazes, 

trinta mil cédulas simbólicas, três mil camisetas pró Diretas e inserções publicitárias na 

rede televisiva paranaense, em meio ao “Jornal Nacional”, da Rede Globo. Isso mostra 

que, ainda que durante um bom tempo não desse a devida atenção aos eventos das Diretas, 

a Rede Globo os propagandeava, sem grande entusiasmo, nas emissoras afiliadas, em 

âmbito local. 

Como era de se esperar em um comício organizado pelo PMDB, muitos políticos 

desse partido tiveram a primazia dos discursos, como José Richa, governador do Paraná, 

Tancredo Neves, governador de Minas Gerais, Franco Montoro, governador de São 

Paulo, Maurício Fruet, prefeito de Curitiba, e Ulysses Guimarães, presidente nacional do 

partido na época. 

Esteve presente, também, Juán Carlos Quintana, representante do presidente 

argentino, Raúl Alfonsin (primeiro presidente eleito na Argentina, em 1983, após o fim 

da Ditadura Militar naquele país583). Osmar Santos, radialista esportivo da Rede Globo, 

que na sequência se tornaria o “locutor das Diretas”, apresentou-se pela primeira vez. 

Diferente do primeiro ato, em 1983, compareceu nesse primeiro grande comício 

um elenco de artistas já consagrados, como os atores Bete Mendes, também deputada 

estadual do PT, Ruth Escobar, Dina Sfat e Raúl Cortez.  

Animando o comício e também dando seu apoio, compareceram o cantor 

romântico Wando, o sambista Martinho da Vila e a “diva do rádio”, Carmem Costa, 

interpretando “Carinhoso” (Pixinguinha).584 Nas caixas de som, para animar o público, e 

entrando em uma nova onda de revalorização do samba que acontecia nesse ano de 1984, 

foram executadas músicas da Escola de Samba curitibana Mocidade Azul.585 

                                                           
583Sobre Raul Afonsin, ver: Disponível em: 

<http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2009/04/090331_alfonsin_morte_mc_cq.shtml>. Acesso em 4 

abr. 2016. 
584FSP, 13/01/1984, “Comício pelas diretas reúne 50 mil em Curitiba”, p. 6.; Houve inserções da 

manifestação no “Jornal Nacional”, da TV Globo, mostrando que a imprensa televisiva não estava 

completamente alheia ao que estava acontecendo, ainda que não tivesse dado a devida atenção ao fenômeno 

de massa que estava ocorrendo no Brasil. 
585 ISTO É, 18/01/1984, “O Paraná deu a partida”, p. 18-21.; FSP, 13/01/1984, “Em Curitiba, 50 mil pedem 

diretas”, capa; “Comício pelas diretas reúnem 50 mil em Curitiba”, p. 6.; VEJA, 18/1/1984, “Brasil. O 

começo em Curitiba”, p. 20-22.; JT, 13/01/1984, “A festa pelas Diretas em Curitiba”, p. 6.; JT, 11/01/1984, 

“Comícios pelas Diretas”, p. 6. 

http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2009/04/090331_alfonsin_morte_mc_cq.shtml
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É possível perceber o caráter eclético e, também, da formação de uma Frente 

Ampla musical em torno das “Diretas Já”, pois cantores como Martinho da Vila, Wando 

e Carmem Costa eram de “estratos” absolutamente distintos da grande camada da música 

popular brasileira. Além disso, seus históricos de lutas oposicionistas eram diversos. 

Martinho da Vila havia participado de atividades ligadas ao Movimento Sindical, já 

Carmem Costa, ex-diva do rádio e artista relativamente esquecida na década de 1970, e 

Wando, considerado cantor romântico-brega, eram nomes ausentes nas atividades 

políticas dos movimentos sociais ou campanhas contrárias à Ditadura Militar. 

A canção “Frevo das Diretas”, composta por Moraes Moreira e pelo poeta 

paranaense Paulo Leminski, era um samba festivo e sem críticas contundentes ao Regime. 

Porém, tinha forte apelo pelas eleições diretas enquanto festa cívica de ocupação das ruas, 

motivo que o levou à censura.  

 

 

Em matéria de diretas 

Todo mundo diz presente  

Agora sim este povo 

Vai pra frente  

Eu quero votar pra presidente  

Eu quero sim  

Eu quero gente  

O povo na rua  

O voto na urna  

Tudo vai ser diferente  

Em matéria de diretas  

Todo mundo diz presente 586 
 

 

Era intuito dos compositores que a música fosse lançada nesse primeiro comício 

de Curitiba, mas somente no comício de São Paulo, no dia 25 de janeiro, pôde ser 

executada, demonstrando que os eventos e todas as atividades ligadas às Diretas, 

naturalmente, eram vistas de perto e com suspeição pelo governo militar. É provável que 

a canção tenha sido liberada no grande comício de São Paulo, devido à percepção dos 

militares que a campanha tomava força e dimensão inimagináveis.  

Comícios de menor impacto foram realizados nas primeiras semanas de janeiro de 

1984, em várias regiões do país, a exemplo do ocorrido no dia 5, em Olinda-PE, que 

                                                           
586 O ESTADO DO PARANÁ, 19/01/1984, “O carnaval das Diretas”, disponível em: 

<http://www.millarch.org/artigo/carnaval-da-abertura-iii>. Acesso em 15 maio 2015. 

http://www.millarch.org/artigo/carnaval-da-abertura-iii
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contou com a presença de Fafá de Belém. A cantora também participou, no dia 14, do 

comício de Camboriú-SC, no qual deu um depoimento dizendo que acreditava na força 

da participação artística nesses eventos a favor das eleições diretas para presidente, a fim 

de sensibilizar, por meio da arte e da atuação política, àqueles que os ouviam. Disse ela: 

“O povo que confia em nós [...] acaba perdendo o medo de reivindicar aquilo que é seu 

direito”. 

A cantora paraense Fafá de Belém, filha de alta classe média e neta de políticos 

progressistas do Pará, destacou-se na cena musical brasileira em 1975, interpretando a 

música “Filho da Bahia” (Walter Queirós), da novela “Gabriela”, da Rede Globo.587 Foi 

contratada pela gravadora PHILIPS, em 1976, atingindo grande popularidade com o disco 

“Água”, de 1977. Em 1982, rescindiu contrato com a PHILIPS e passou a compor o cast 

da Som Livre, com a qual lançou o álbum “Salinas”, cuja faixa de abertura era a canção 

“Menestrel das Alagoas” (FAIXA 56), de Milton Nascimento e Fernando Brant, que 

homenageava o senador do PMDB, Teotônio Vilela.  

Ligada, por laços familiares, ao meio político progressista da capital Belém, do 

Pará, a cantora chegou a se encontrar com o senador Teotônio Vilela para conversarem 

sobre a campanha das Diretas. Conta ela:  

 

 

[...] ele [Teotônio Vilela] deu uma gargalhada por um assunto qualquer, 

eu dei outra gargalhada e ele segurou a minha mão e disse: “Minha filha, 

a nossa gargalhada junta pode fazer o chão desse país tremer. A 

Campanhas das Diretas tem que ter um componente de esperança e 

alegria, senão nós não conseguiremos vencer a Ditadura”.588  

 

 

 

 

Teotônio Vilela, como já comentado, faleceu em novembro de 1983. Fafá se 

tornou um dos personagens artísticos centrais na campanha pelas “Diretas Já” e compôs 

quase que invariavelmente o ritual dos comícios subsequentes cantando “Menestrel das 

                                                           
587 Sobre trajetória artística de Fafá de Belém, ver: Disponível em: 

<http://www.dicionariompb.com.br/fafa-de-belem/dados-artisticos>. Acesso em 3 abr. 2016.; e: 

Disponível em: <http://www.letras.com.br/#!biografia/fafa-de-belem>. Acesso em 3 abr. 2016. 
588 Ouvir depoimento de Fafá à rádio CBN, disponível em: <http://cbn.globoradio.globo.com/series/30-

anos-do-comicio-da-se/2014/01/16/FAFA-DE-BELEM-A-MUSA-DAS-DIRETAS-ENTROU-NA-

CAMPANHA-CONVIDADA-PELO-SENADOR-TEOTONIO-V.htm>. Acesso em 3 abr. 2016.  

 

http://www.dicionariompb.com.br/fafa-de-belem/dados-artisticos
http://www.letras.com.br/#!biografia/fafa-de-belem
http://cbn.globoradio.globo.com/series/30-anos-do-comicio-da-se/2014/01/16/FAFA-DE-BELEM-A-MUSA-DAS-DIRETAS-ENTROU-NA-CAMPANHA-CONVIDADA-PELO-SENADOR-TEOTONIO-V.htm
http://cbn.globoradio.globo.com/series/30-anos-do-comicio-da-se/2014/01/16/FAFA-DE-BELEM-A-MUSA-DAS-DIRETAS-ENTROU-NA-CAMPANHA-CONVIDADA-PELO-SENADOR-TEOTONIO-V.htm
http://cbn.globoradio.globo.com/series/30-anos-do-comicio-da-se/2014/01/16/FAFA-DE-BELEM-A-MUSA-DAS-DIRETAS-ENTROU-NA-CAMPANHA-CONVIDADA-PELO-SENADOR-TEOTONIO-V.htm
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Alagoas” e soltando uma pomba branca da paz (de acordo com ela, uma ideia do 

cartunista Henfil para o comício de São Paulo, no dia 25 de janeiro). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 65: Fafá de Belém, ao lado de Brizola (à esquerda) e Osmar Santos (à direita), 

soltando a pomba branca da paz, em comício das Diretas, 

em 1984. 

Fonte: Disponível em: <https://jornalismoibmec.wordpress.com/2014/06/02/a-musa-

das-diretas/>. Acesso em 29 mai. 2016. 

 

 

 

Além de Fafá, outros artistas de MPB manifestaram o apoio à campanha pelas 

Diretas, já na primeira quinzena de janeiro de 1984. Sobre isso, escreveu Chico Buarque: 

“Ninguém escolhe melhor do que o povo. A prova disso é que ele está impedido de se 

manifestar há vinte anos e nada está dando certo”.589 Simone e a dupla gaúcha, Kleiton 

e Kledir, também se mostraram presentes na campanha nesse momento inicial.  

Dias depois, Elba Ramalho cedeu sua imagem pública à campanha pelas Diretas. 

A cantora era um grande sucesso no momento, alcançando recordes de bilheteria em seu 

show “Coração brasileiro”, no Canecão, na cidade do Rio de Janeiro. Apareceu em 

reportagem e em fotos de revista de grande circulação nacional com camiseta das “Diretas 

84”.  

Procurando influenciar a opinião pública, a artista foi fotografada na rua, de forma 

despojada, apertando a mão de um homem, em sinal de união e de força em prol daquela 

                                                           
589 JT, 13/1/1984, “A festa pelas Diretas em Curitiba”, p. 6. 

https://jornalismoibmec.wordpress.com/2014/06/02/a-musa-das-diretas/
https://jornalismoibmec.wordpress.com/2014/06/02/a-musa-das-diretas/
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causa política. Segundo a reportagem, em seu mais recente espetáculo, Elba convocava o 

público para participar da campanha pelas Diretas.590 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 66: Elba Ramalho na rua, pelas Diretas. 

Fonte: VEJA, 18/01/1984, “Brasil. O começo em Curitiba”, p. 20-22.  

(Acervo Veja digital) 

 

 

 

Claro que, sem menosprezar os desejos cidadãos e o engajamento a favor da 

liberdade e da democracia, que unia artistas e políticos de variados ramos e segmentos, 

havia, no caso dos cantores e/ou compositores ligados à sigla MPB, uma mescla de 

politização e um desejo de não se apartar da opinião pública geral, naquele momento 

favorável às eleições diretas.  

Mas havia cantores, como Chico Buarque de Holanda, Vinícius de Moraes 

(quando vivo), Francis Hime, Edu Lobo, entre outros, de formação muito politizada, que 

desde o início de suas carreiras apresentavam tons e discursos engajados e relativos à luta 

contra o autoritarismo no Brasil. Porém, essa questão se torna complexa, à medida que 

sabemos que as relações entre política e mercado sempre andaram juntas em se tratando 

da MPB. Elba Ramalho, Simone, Kleiton e Kledir, Fafá de Belém, assim como Baby 

Consuelo e Pepeu Gomes poderiam, por exemplo, ser artistas enquadrados nessa mescla 

de engajamento e senso de marketing junto ao público consumidor de MPB, o que não 

                                                           
590 VEJA, 18/01/1984, “Brasil. O começo em Curitiba”, p. 20-22. 
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descaracteriza o valor de seus trabalhos no âmbito da MPB, mas que nos faz questionar 

sobre seus papéis de agentes políticos propriamente ditos, nesse contexto marcado por 

pressões por posicionamentos no setor artístico. 

Antes de discorrer sobre os demais comícios e para melhor compreender e 

problematizar essa questão da participação da MPB nas atividades das “Diretas Já”, 

apresentamos um gráfico estabelecendo as relações entre os cantores presentes nos 

comícios nos anos de 1983 e 1984, dentre todos os eventos que pudemos levantar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Os números de apresentações foram elencados a partir dos seguintes shows-comícios: de São Paulo 

I (1983), de Curitiba (1984), de São Paulo II (1984), de Belém (1984), do Rio de Janeiro I (1984), 

de Belo Horizonte (1984), de Natal (1984), de Recife (1984), de Goiânia (1984), de Porto Alegre 

(1984), de São Paulo III (1984). O GRUPO A é composto por artistas que participaram somente de 

1 comício e seus nomes constam na lista abaixo. 

 
 

GRUPO A 

Escola de Samba Casa Verde/ Moraes Moreira/ Gonzaguinha/ Miúcha/ João do Vale/ Lô 

Borges/ Tavito Moura/ Fernando Brant/ Maria Bethânia/ Wagner Tiso/ Jards Macalé/ 

Marília Medalha/ Carmem Costa/ Vando/ Gilberto Gil/ Kleiton e Kledir/ Osvaldinho do 

Acordeon/ Paulinho Nogueira/ Alcione/ Tânia Alves/ Renato Teixeira/ Tetê Espíndola 
 

 

Gráfico 4 - Artistas e números de participações em comícios das Diretas. 
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Por meio do levantamento feito, notam-se as presenças proeminentes de Fafá de 

Belém e de Martinho da Vila nos comícios pelas “Diretas Já”, particularmente no ano de 

1984, levando-se em consideração que no ano anterior houve somente o comício de São 

Paulo.  

O destaque da presença de Fafá de Belém no gráfico não impressiona. 

Considerada “musa das Diretas”, devido ao seu visual sensual, e, como já mencionado, 

convidada por Teotônio Vilela a participar da campanha, teve presença garantida em 

praticamente todos os comícios cantando “Menestrel das Alagoas”. Tal como será visto 

mais adiante, também entoava o Hino Nacional, ao final de muitos dos eventos realizados. 

Tornou-se uma presença quase obrigatória, parte da programação dos comícios.   

Já a presença proeminente do samba, representado pelos nomes de Martinho da 

Vila, Paulinho da Viola e Beth Carvalho, chama a atenção. É provável que isso se deva: 

a) ao apelo popular desse gênero musical, além do carisma e do grande sucesso desses 

artistas junto ao grande público, naquele momento. Nesse sentido, há que se constatar que 

Paulinho da Viola e Martinho da Vila eram e ainda hoje são figuras ligadas ao universo 

do Carnaval carioca, das escolas de samba Portela e Vila Izabel, respectivamente; b) à já 

conhecida presença desses artistas em atividades ligadas às causas políticas 

oposicionistas, como as do Movimento Sindical; e, finalmente, c) ao imaginário de 

brasilidade que o gênero musical samba possui, um elemento importante nessas 

manifestações pelas “Diretas Já”, cujas preponderâncias das cores verde e amarelo e a 

execução do “Hino Nacional” compunham parte de um ritual nacionalista pela 

redemocratização do país. Vale lembrar que Martinho da Vila e Beth Carvalho tinham 

ligações indiretas com o PCB.  

Além da notória e previsível presença de Chico Buarque, já que esteve envolvido 

em inúmeras das atividades ligadas aos movimentos sociais e às entidades de esquerda, 

durante a Abertura, percebe-se o ecletismo de artistas que, majoritariamente, 

compareceram às manifestações pelas Diretas, expressão de um movimento igualmente 

eclético, massivo e poli classista.  Participaram nomes consagrados da MPB na época - 

como Chico Buarque, Sérgio Ricardo, Milton Nascimento, Belchior e João Bosco, e 

Gonzaguinha, Gilberto Gil e João do Vale, em menor incidência de aparições -, cantores 

mais novatos - como Fafá de Belém e Alceu Valença, assim como Renato Teixeira e Tetê 

Espíndola, com menos presenças -, os “malditos” - como Walter Franco e, em menor 

incidência, Jards Macalé-, os românticos mais novatos – como Jessé e Wando, sendo que 
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este último em menor incidência de aparição -, e àqueles ligados ao universo da canção 

(hispano) latino-americana – como Abílio Manoel. 

Entre todos os artistas destacados no gráfico, causa certa estranheza o nome do 

pouco conhecido Jessé ao lado de Sérgio Ricardo, Milton Nascimento, Belchior e João 

Bosco, cantores renomados de nossa música popular naquele momento, e figuras 

presentes em muitas das manifestações oposicionistas da década de 1970. É provável que 

a grande presença de Jessé naquele contexto se deva ao fato de o artista ter se destacado, 

em 1983, no XII Festival da Canção Organizada (ou Televisão Ibero-Americana- OTI), 

realizado em Washington, vencendo o prêmio de melhor intérprete com a canção "Estrela 

de papel" (Jessé/ Elifas Andreato). Em 1984, o artista também lançou um disco duplo 

com então famosas canções compostas por Chico Buarque, Tom Jobim, Belchior, Milton 

Nascimento e Fernando Brant.591 O prestígio da MPB naquele momento acabava por fazer 

com que artistas que não tinham se formado dentro do seu campo incorporassem seu 

repertório, na busca de reconhecimento cultural.  

Assim, era formada uma espécie de “frente ampla” musical, que, tal como estavam 

organizadas as oposições até o ano de 1979, se unia em torno dos objetivos comuns de 

reivindicar eleições diretas para presidente da República e, consequentemente, de lutar 

pela redemocratização do Brasil. Essa união em torno da música mascarava as diferenças 

internas que haviam entre os posicionamentos políticos dos artistas de MPB, divididos 

entre os novos partidos de oposição, como se pode observar nas campanhas das eleições 

de 1982. Artistas que, em nome dessa frente ampla, muito provavelmente comporiam 

esse time de artistas de MPB nos comícios pelas “Diretas Já”, seriam Elis Regina e Clara 

Nunes. Seus nomes, naturalmente, não aparecem, pois, como já mencionado, faleceram 

no ano de 1982. 

No 430º aniversário de São Paulo, em 25 de janeiro de 1984, foi realizado o 

primeiro grande comício das Diretas, considerado “monstro” por ter reunido em torno de 

duzentos e cinquenta a trezentas mil pessoas na Praça da Sé, entre elas importantes 

políticos e artistas. Como uma atividade oposicionista, foi organizado pelo PMDB, pelo 

PDT e pelo PT, e contou com o apoio da CUT, da UNE, da Associação Paulista de 

Municípios, do Instituto Sedes Sapientae, dos Movimentos Femininos e do Movimento 

Negro.  

                                                           
591 Sobre Jessé, ver: Disponível em: <http://www.dicionariompb.com.br/jesse/dados-artisticos>. Acesso em 

15 dez. 2015. 

http://www.dicionariompb.com.br/jesse/dados-artisticos
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Uma série de políticos e artistas tiveram direito à voz nesse “showmício”, entre 

eles, destacaram-se os atores Fernanda Montenegro, Irene Ravache, Cristiane Torloni, 

Juca de Oliveira, Milton Gonçalves e Raúl Cortez. Discursaram o presidente da UNE, 

Alcidon Paes, os prefeitos Zi Biazi (de Novo Horizonte-SP, do PDS), Gilson Menezes 

(de Diadema-SP, do PT), Milton Casquel (de São Manoel-SP, do PMDB) e Sasso (de 

Gália-SP, do PDT). Também falaram nesse comício lideranças políticas e ligadas aos 

movimentos sociais e às entidades envolvidas na organização do comício, como: a 

diretora do Instituto Sedes Sapientae; Madre Cristina, a representante dos movimentos 

femininos presentes no ato; Orestes Quércia (em nome da Associação Paulista de 

Municípios); Milton Barbosa (em nome do Movimento Negro); Augusto Toscano 

(deputado estadual do PTB); Fernando Henrique Cardoso (senador por São Paulo, do 

PMDB); Devanir Ribeiro (presidente regional do PT); Mário Covas (prefeito de São 

Paulo); Mário Sérgio Duarte Garcia (presidente federal da OAB); Mário Thomaz Bastos 

(presidente da OAB/SP); Rogê Ferreira, representante da CUT; Ulysses Guimarães, 

presidente regional do PMDB; Lula, presidente nacional do PT; os governadores: Nabor 

Jr. (PMDB/AC), José Richa (PMDB/PR), Leonel Brizola (PDT/RJ), Íris Resende 

(PMDB/GO); Franco Montoro (PMDB/SP); Rames Tebet (PMDB), vice-governador do 

Mato Grosso do Sul; e o locutor Osmar Santos. Entre os cantores, segundo a imprensa, 

somente Martinho da Vila teve direito à fala.592 

O comício ainda contou com a presença dos atores Ney Latorraca, Fenando Torres 

e Carlos Alberto Ricelli, Regina Duarte, Iara Amaral, Sônia Braga, Ester Góes e Bruna 

Lombardi, que, cedendo suas imagens e dando o ar de suas presenças, pretendiam 

sensibilizar o público-povo para a causa da redemocratização brasileira. 

Segundo a imprensa, os discursos foram mesclados com as apresentações de 

cantores.593 Moraes Moreira cantou a recém liberada pela censura “Frevo das Diretas”, 

Jessé interpretou “Nos bailes da vida” (FAIXA 57), de Milton Nascimento e Fernando 

Brant, que dizia que “todo artista tem de ir aonde o povo está”.  

 

 

 

                                                           
592 VEJA, 1º/02/1984, “Eu quero votar pra presidente”, capa; “Brasil. A praça pede o voto”, p. 12-18.; JT, 

“24/1/1984, “O grande comício”, p. 5.; JT, 25/1/1984, “O comício começa mais cedo. Esperam-se 100 mil 

pessoas (ou mais)”, capa; “Política. O comício”, p. 11; JT, 26/01/1984, “O grande comício”, p. 11.; “Pelas 

diretas, o povo na praça”, p. 12.; “O apoio dos artistas”, p. 14.; ISTO É, 15/01/1984, “A vez de São Paulo”, 

p. 18-20. 
593 FSP, 25/01/1984, “Esperados 100 mil no comício”, capa. 
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Foi nos bailes da vida ou num bar 

Em troca de pão 

Que muita gente boa pôs o pé na profissão 

De tocar um instrumento e de cantar 

Não importando se quem pagou quis ouvir 

[...] 

Com a roupa encharcada e a alma 

Repleta de chão 

Todo artista tem de ir aonde o povo está 

Se foi assim, assim será 

Cantando me desfaço e não me canso 

De viver, nem de cantar594 
 

 

 

 

Sérgio Ricardo, mesmo dizendo que não iria cantar, mas somente falar, entoou 

“Vou renovar”, pedindo a renovação da política brasileira. Belchior cantando a sua 

“Apenas um rapaz latino americano” (FAIXA 58), deu um tom mais melancólico àquele 

momento festivo, posto que o Brasil ainda estava sob a égide do autoritarismo e da 

repressão policial.  

 

 
 

Eu sou apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco 

Sem parentes importantes e vindo do interior 

Mas trago, de cabeça, uma canção do rádio 

Em que um antigo compositor baiano me dizia 

Tudo é divino, tudo é maravilhoso (Bis)  

[...] 

Eu sou apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco 

Sem parentes importantes e vindo do interior 

Mas sei que tudo é proibido aliás, eu queria dizer  

Que tudo é permitido até beijar você no escuro do cinema  

Quando ninguém nos vê (Bis)  

[...] 

Mas não se preocupe meu amigo com os horrores que eu lhe digo  

Isso é somente uma canção, a vida, a vida realmente é diferente 

Quer dizer, a vida é muito pior  

[...] 

Mas sei que nada é divino, nada, nada é maravilhoso 

Nada, nada é sagrado, nada, nada é misterioso, não595 

 

 

 

 

                                                           
594 Letra e vídeo disponíveis em:  <http://www.vagalume.com.br/milton-nascimento/nos-bailes-da-

vida.html#ixzz44wZnsP00>. Acesso em 5 abr. 2016. 
595 Letra e áudios disponíveis em: <http://www.vagalume.com.br/belchior/apenas-um-rapaz-latino-

americano.html#ixzz44wahio7x>. Acesso em 5 abr. 2016. 

http://www.vagalume.com.br/milton-nascimento/nos-bailes-da-vida.html#ixzz44wZnsP00
http://www.vagalume.com.br/milton-nascimento/nos-bailes-da-vida.html#ixzz44wZnsP00
http://www.vagalume.com.br/belchior/apenas-um-rapaz-latino-americano.html#ixzz44wahio7x
http://www.vagalume.com.br/belchior/apenas-um-rapaz-latino-americano.html#ixzz44wahio7x
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Martinho da Vila, em outra direção, interpretou “Canta, canta minha gente” 

(FAIXA 59) (Martinho da Vila/Gonzaguinha) e improvisou, com versos da própria 

canção que dizia “canta canta, minha gente/deixa a tristeza pra lá/canta forte, canta 

alto/que a vida vai melhorar”, dizendo “pra melhorar só votando pra presidente”. 

 

 

Canta, canta minha gente 

Deixa a tristeza pra lá 

Canta forte, canta alto 

Que a vida vai melhorar 

[...] 

Quem canta seus males espanta 

Lá em cima do morro ou sambando no asfalto 

Eu canto o samba-enredo 

Um sambinha lento ou um partido alto 

Há muito tempo não ouço 

O tal do samba sincopado 

Só não dá pra cantar mesmo 

É vendo o sol nascer quadrado 

[...] 596 

 

 

 Chico Buarque foi o artista mais aplaudido. Somente acompanhado pela 

multidão, Chico cantou, à capela, trecho da sua “Apesar de você” (FAIXA 60), mostrando 

o desejo/sentimento coletivo pela redemocratização brasileira. É importante destacar que 

essa canção embalou o comício, sendo inclusive considerada um “hino”, com direito a 

faixa com o trecho “Amanhã vai ser outro dia”.  

 

 

(Amanhã vai ser outro dia) 

Hoje você é quem manda 

Falou, tá falado 

Não tem discussão 

A minha gente hoje anda 

Falando de lado 

E olhando pro chão, viu 

Você que inventou esse estado 

E inventou de inventar 

Toda a escuridão 

[...] 

Apesar de você 

Amanhã há de ser 

Outro dia 

                                                           
596 Letra completa e áudio disponíveis em: <http://www.vagalume.com.br/martinho-da-vila/canta-canta-

minha-gente.html>. Acesso em 15 dez. 2015. 

http://www.vagalume.com.br/martinho-da-vila/canta-canta-minha-gente.html
http://www.vagalume.com.br/martinho-da-vila/canta-canta-minha-gente.html
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[...] 

Quando chegar o momento 

Esse meu sofrimento 

Vou cobrar com juros, juro 

Todo esse amor reprimido 

Esse grito contido 

Este samba no escuro 

[...] 

Você vai pagar e é dobrado 

Cada lágrima rolada 

Nesse meu penar 

[...] 

Você vai ter que ver 

A manhã renascer 

E esbanjar poesia 

[...]597 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 67: Chico Buarque no palanque das Diretas, em São Paulo. 

Fonte: ISTO É, 1º/02/1984, “Brasil. O gigante que desperta”, p. 18. 

(Acervo ECA/USP) 

 

 

 

 

                                                           
597 Letra completa e áudio disponíveis em: <http://www.vagalume.com.br/chico-buarque/apesar-de-

voce.html>. Acesso em 20 abr. 2016. 

http://www.vagalume.com.br/chico-buarque/apesar-de-voce.html
http://www.vagalume.com.br/chico-buarque/apesar-de-voce.html
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Figura 68: Faixa com verso de “Apesar de você”, de Chico Buarque, em 25/01/1984,  

em São Paulo. 

Fonte: Fotografia de Alfredo Rizutti, tirada em 26/04/1984. Disponível em: 

<http://www.ocafezinho.com/2014/05/12/amanha-vai-ser-outro-dia-barbosa/>. Acesso em 15 

dez. 2015. 

 

 

 

 

Alceu Valença e Gilberto Gil cantaram “Anunciação” (FAIXA 61), música nova 

de Alceu Valença, de seu álbum “Anjo avesso” (UNIVERSAL, 1983), que sugeria a 

chegada das Diretas e o triunfo definitivo da democracia com os versos “tu vens, tu 

vens/eu já escuto os teus sinais”.  

 

 

Na bruma leve das paixões que vêm de dentro 

Tu vens chegando pra brincar no meu quintal 

No teu cavalo peito nu cabelo ao vento 

E o sol quarando nossas roupas no varal 

Tu vens, tu vens 

Eu já escuto os teus sinais 

A voz de um anjo sussurrou no meu ouvido 

E eu não duvido já escuto os teus sinais 

Que tu virias numa manhã de domingo 

Eu te anuncio nos sinos das catedrais 598 

 

                                                           
598 Letra completa e áudio disponíveis em: <http://www.vagalume.com.br/alceu-

valenca/anunciacao.html>. Acesso em 15 dez. 2015. 

http://www.ocafezinho.com/2014/05/12/amanha-vai-ser-outro-dia-barbosa/
http://www.vagalume.com.br/alceu-valenca/anunciacao.html
http://www.vagalume.com.br/alceu-valenca/anunciacao.html
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Em sinal de união fraterna, os nordestinos Alceu e Gil interpretaram essa canção 

juntos e abraçados. Por meio do sussurro ao ouvido do eu-lírico, um anjo anunciava a 

chegada da democracia e da liberdade ao Brasil. Elas viriam correndo, sobre um cavalo a 

galope, e com o peito descoberto sem nada a temer, exprimindo o quanto eram inevitáveis, 

ao menos do ponto de vista do desejo. Além disso, chegariam ao país, representado na 

imagem do “quintal”, enquanto a paz começava a reinar, longe da dor, do sangue e da 

“sujeira das roupas” utilizadas na Ditadura e que, naquele momento, estavam sendo 

alvejadas. Acreditando piamente no sussurro do anjo e mostrando, com isso, sua 

esperança, o eu-lírico anunciava a chegada a todos, tocando os sinos das catedrais de todo 

o país em um domingo de manhã. 

Na festa-comício, dando seu apoio e cedendo sua imagem para a causa, também 

estiveram Paulinho da Viola e a Escola de Samba Camisa Verde, de São Paulo. O final 

do evento foi marcado pela interpretação de “Caminhando” por Jards Macalé, no lugar 

de Simone, que não compareceu. Importante notar como mais um sentido fora dado à 

canção de Vandré, agora representando a luta por eleições diretas para presidente da 

República. 

Como última performance coletiva, todos cantaram o “Hino Nacional”, de mãos 

dadas e estendidas para o alto, em sinal de união e de compartilhamento de ideias em 

torno das Diretas e da redemocratização. O hino, retomando uma tradição nacionalista 

que havia sido tomada pela Ditadura, era um símbolo de suspensão das disputas político 

partidárias da oposição, fazendo convergir os partidos e os grupos envolvidos na 

organização daquele evento.599  

No plano do simbólico, as músicas davam sentido de pertencimento à oposição ao 

Regime Militar e de compartilhamento de expectativas com relação às Diretas. Além 

disso, a presença dos artistas e a execução de canções em meio aos discursos, muitas 

vezes enfadonhos, longos, prolixos ou políticos demais das lideranças, dava um caráter 

de festa cívica a esses eventos, que, inclusive, continham barracas de comidas e de 

bebidas à venda para os partícipes. Devido a isso, muitos desses eventos-rituais de 

contestação era chamados de “showmícios”, uma mescla de política com entretenimento, 

sem que isso fosse lido como “alienação das massas”. 

É importante destacar alguns momentos desse grande comício que causaram 

sensibilização no meio artístico e no público, na ideia de compartilhamento do mesmo 

                                                           
599 JT, 25/01/1984, “Política. O comício”, p. 11. 
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ideal pelas Diretas Já. A cantora Fafá de Belém, como já comentado, a artista mais 

presente nos inúmeros comícios país afora, cantou, pela primeira vez, a canção-símbolo 

das Diretas, “Menestrel de Alagoas”, em homenagem ao senador falecido Teotônio 

Vilela, e soltou a pomba branca da paz. A presença da música popular brasileira também 

marcou o serviço de som que, antes do comício, tocou músicas de Chico Buarque e os 

maiores sucessos de Elis Regina, de acordo com a imprensa. 

Beth Carvalho não esteve presente no comício da Praça da Sé, devido aos últimos 

ensaios de seu show “Suor no rosto”, em cartaz no Palace, em São Paulo. No entanto, 

dizia ela, em reportagem da Folha, que gostaria muito de estar junto ao povo, na praça, 

pois, para a artista, esse era o momento “da virada”, em apologia à música de grande 

sucesso que cantava em 1978, “Virada” (“vamos lá rapaziada/tá na hora da 

virada/vamos dar o troco/vamos botar lenha nesse fogo/vamos virar esse jogo/que é jogo 

de carta marcada/ [...] é hora do tudo ou nada”).  

Com isso, nos deparamos, mais uma vez, com as relações entre a música e a 

indústria cultural, que permearam todo o processo de legitimação da MPB, e com o papel 

duplo dos artistas, que precisavam transitar entre exercer a cidadania e obter 

reconhecimento de público e de crítica, a partir de suas vendagens de discos, de aparições 

ou participações na mídia (televisiva ou impressa) e de sucessos de seus espetáculos ao 

vivo.  

De qualquer forma, é interessante destacar a atuação de Beth Carvalho em prol 

das Diretas no show “Suor no rosto”, pois, mesmo que não tenha adiado o espetáculo, 

houve um esforço em mostrar ao público sua adesão à causa política, como também de 

sensibilizá-lo a adensar à luta junto a todos que estavam na Praça da Sé. Prova disso, é 

que, ao final do espetáculo, Beth e músicos exibiam no palco faixa com a inscrição “Firme 

e forte com as Diretas”, a favor da campanha. O letreiro da faixa, que, segundo ela, fora 

improvisada, pois o espetáculo ocorreu exatamente no dia 25 de janeiro, fazia apologia a 

uma das canções de seu novo LP, a “Firme e forte” (Nei Lopes/ Efson).600 

 

 

 

 

 

                                                           
600 FSP, 04/02/1984, “Todas as noites, uma faixa pelas diretas”, capa; “Beth Carvalho, uma faixa pelas 

diretas”, p. 6. 
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Figura 69: Beth Carvalho na capa da Folha de S. Paulo: pelas Diretas. 

Fonte: FSP, 04/02/1984, “Todas as noites, uma faixa pelas diretas”, capa. 

(Acervo online da Folha de S. Paulo) 

 

 

 

 

 

“Firme e forte” (FAIXA 62) tratava da necessidade de se ter alegria e disposição 

para as circunstâncias do momento: 

 

 

 

Aproveita hoje porque a vida é uma só 

O amanhã quem sabe se é melhor ou se é pior 

Deixa correr frouxo que esquentar não é legal 

Se o Brás é tesoureiro a gente acerta no final 

Pois Deus é brasileiro e a vida 

É um grande carnaval 

Dança, canta 

Pula, sacode, levanta a poeira do chão 

Deita, rola 

Vai firme e forte na bola com disposição 
Brinca, samba 

Pra quem tem sangue de bamba tudo é natural 601 

 

 

 

 

                                                           
601 Letra completa e áudio disponíveis em: <http://www.kboing.com.br/beth-carvalho/1-1107510/>. 

Acesso em 15 dez. 2015. 

http://www.kboing.com.br/beth-carvalho/1-1107510/
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O Ministro da Justiça, Abi-Ackel, insistia em dizer que a grande aglomeração de 

pessoas nos comícios era devida somente à presença dos artistas. Nesse sentido, dizia ele 

que: “É muito comum, numa cidade como São Paulo, uma multidão se reunir para ver 

artistas contratados para um comício”. Aborrecidos com o comentário do Ministro, os 

artistas que foram à Sé decidiram interpelar judicialmente, pois sentiram-se ofendidos 

pelo uso da palavra “contratados”, já que foram ao comício sem cobrar nada, ao contrário 

do que sucedeu em novembro de 1982, em um dos últimos comícios do PDS, no Rio de 

Janeiro, quando o presidente João Baptista Figueiredo discursou em uma manifestação 

apresentada pelo showman Sérgio Mallandro, contratado por uma agência de publicidade.  

A revista Veja comentou - em uma tentativa de mostrar-se mais a favor das 

Diretas, coerente com a maior parte da grande imprensa liberal que naquele momento, 

apoiava a campanha602 - que o comício confirmou que, sozinhos, os artistas não 

seguravam aquele tipo de manifestação.603 Bom exemplo disso ocorreu no comício de 

Florianópolis, capital de Santa Catarina, onde, a cinco quadras do ato político, acontecia 

um show de Elba Ramalho. Segundo o jornalista Ricardo Kotscho, havia mais gente no 

comício que no espetáculo de Elba “desmentindo as afirmações do Ministro da Justiça, 

Abi Ackel, de que o povo só vai a comício para ver artistas”.604 

Na mesma oportunidade, Veja noticiou o sucesso da cantora paraense, Fafá de 

Belém, nas campanhas pelas Diretas. Segundo a revista, Fafá fora convertida na 

“menestrel da Diretas”, em apologia à música “Menestrel das Alagoas” que passou a 

cantar em todos os comícios em que esteve. Fafá declarava que a participação nas Diretas 

era obrigatória e defendia a absorção do apoio dos políticos dissidentes do PDS, o partido 

do governo, contrários à eleição indireta para Presidente na campanha, demonstrando 

apoio a uma união suprapartidária. Para ela, os artistas eram os avalistas do povo junto 

ao governo, reiterando uma vocação de engajamento musical que remetia aos anos 

1960.605 

Em fevereiro, para intensificar e difundir ainda mais a campanha, saíram em 

caravana pelo país os políticos Ulysses Guimarães (presidente nacional do PMDB), Lula 

(líder sindicalista e presidente nacional do PT) e Doutel de Andrade (presidente nacional 

do PDT e representante de Leonel Brizola, a grande liderança desse partido). Na chave 

                                                           
602 De forma geral, na segunda metade da década de 1970, a revista apresentava, de forma discreta, uma 

política mais a favor do governo. Nota-se isso ao serem analisadas reportagens da época da própria revista. 
603 VEJA, 1º/02/1984, “Brasil. A praça pede o voto”, p. 12-18. 
604 Cf. KOTSCHO, 1984, p. 51. 
605 VEJA, 1º/02/1984, “Brasil. A praça pede o voto”, p. 12-18. 
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da formação de uma frente pelas Diretas, de acordo com a Folha, a impressão era de que 

os “3 mosqueteiros” (chamados assim, pois estavam sempre juntos e lutando por um 

objetivo em comum) pertenciam ao mesmo partido, o “partido das Diretas”.606  

Porém, mesmo com as investidas das oposições e do apoio, em massa, da 

população, o presidente Figueiredo, em 12 de fevereiro de 1984, confirmou sua intenção 

em realizar as próximas eleições presidenciais com pleito indireto. O vice-presidente da 

República, Aureliano Chaves, por sua vez, explicitou o apoio às Diretas, expressando os 

impasses políticos que ocorriam dentro do próprio governo.607 

Em fevereiro, entre os grandes comícios de São Paulo e de Belo Horizonte (que 

será tratado logo mais), houve outros eventos da campanha, como o comício de Belém, 

na Avenida 1º de Dezembro, e a passeata-comício no Rio de Janeiro. Realizado em 16 de 

fevereiro de 1984, o comício de Belém contou com a presença de Fafá de Belém e um 

público de cinquenta a sessenta mil pessoas. A passeata-comício pelas Diretas no Rio de 

Janeiro, que ocorreu nesse mesmo dia, na Cinelândia, reuniu em torno de quinze a trinta 

mil pessoas e, até onde se sabe, não teve apresentações musicais, mas sim a presença de 

artistas, como a da atriz Lucélia Santos.608  

O grande comício de Belo Horizonte foi realizado no dia 24 de fevereiro, na Praça 

da Liberdade. Foi organizado pelos partidos PMDB, PDT, PTB e PC do B e apoiado pela 

CUT, pela CONCLAT, por sindicatos e por artistas. Ao todo, discursaram trinta e quatro 

políticos, entre eles Achiles Diniz, presidente do PTB em Minas Gerais, Ruth Escobar, 

atriz e deputada estadual pelo PT, Franco Montoro, governador de São Paulo, Tancredo 

Neves, governador de Minas Gerais, Ulysses Guimarães, Lula e Brizola. 

                                                           
606 FSP, 19/02/1984, “Bye, bye, 64 (uma viagem na caravana das diretas)”, p. 6.; Uma série de artistas 

acompanharam os políticos na caravana. Assim, no comício de Belém, capital do Pará, estiveram Dina Sfat, 

Lúcio Mauro e os cantores Fafá de Belém e Pinduca, cantor paraense e autor da “Marcha das diretas” (“o 

povo está querendo/um Brasil em linhas retas/com eleições diretas [...]”) (FSP, 17/02/1984, “Passeata pró-

diretas reúne 50 mil no centro do Rio”, p. 5). Segundo a Folha, no carro de som que convocava a população 

para o comício, tocava “Caminhando”, embalando o tom de protesto da sociedade civil brasileira (FSP, 

19/02/1984, “Bye, bye, 64 (uma viagem na caravana das diretas)”, p. 6.); O comício de Goiânia, no mês de 

abril, contou com a presença de Fafá de Belém cantando “Menestrel das Alagoas” (JT, 13/04/1984, 

“Política. Euforia: as diretas vão passar”, p. 6.) e Martinho da Vila interpretando seu samba “O pequeno 

burguês” (Martinho da Vila), cujo refrão dizia que “particular, ela é particular”, como se referisse às 

eleições indiretas. Martinho também cantou, novamente, trecho da canção “Canta canta, minha gente” 

(FSP, 13/04/1984, “Em Goiás, 250 mil por diretas”, capa; “Goiânia reúne 250 mil nas ruas pelas diretas”, 

p. 6.). No comício de Porto Alegre estiveram Fafá de Belém, João Bosco e a dupla gaúcha Kleiton e Kledir, 

cantando “Vira virou” (Kleiton Ramil), que demonstrava uma nova onda de mudanças (“ah, vira virou/meu 

coração navegador/ah, gira girou/essa galera”) (JT, 13/04/1984, “Política. Euforia: as diretas vão passar”, 

p. 6.; FSP, 14/04/1984, “Em Porto Alegre, 200 mil nas ruas pedem as diretas”, p. 6.). 
607 FSP, 16/02/1984, “Rio espera de 50 a 80 mil hoje nas ruas”, p. 4. 
608 JT, 17/02/1984, “Multidões no Rio e Belém, pelas diretas”, p. 10. 
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Os discursos foram intercalados com apresentações musicais de artistas mineiros, 

como Lô Borges, Tavinho Moura e Fernando Brant, do Clube da Esquina. Simone cantou 

“Caminhando” e Fafá interpretou o “Hino da Independência” brasileira, como se as 

Diretas pressupusessem a libertação da “brava gente brasileira”. É curioso notar como a 

tradição de hinos cívicos, normalmente associados à direita e aos conservadora, se 

misturava à presença de canções de linhagem esquerdista. Cantores como Maria 

Bethânia, Wagner Tiso, João Bosco, Chico Buarque (segundo a Folha de S. Paulo, muito 

ovacionado) e Gonzaguinha também estiveram presentes nesse comício. Como parte do 

ritual, como sempre acontecia, o comício foi finalizado com o “Hino Nacional” sendo 

cantado por todos. 

Chico Buarque cantou alguns versos de sua canção “Vai levando” (FAIXA 63) 

(Chico Buarque/Caetano Veloso), adaptados para as Campanha das Diretas (“a gente vai 

levando/ a gente vai levando/ a gente vai levando as Diretas”). Gonzaguinha, um dos 

compositores mais loquazes, fez um pequeno discurso tratando da luta pela democracia 

por meio da festa e da alegria. Assim, fica claro que, além de promover a conscientização 

e a sensibilização às causas ali defendidas, a música tinha o papel de propiciar uma festa 

que misturava o ritual cívico com o ritual do protesto coletivo, mesclando alegria e 

consciência crítica, compondo, portanto, parte tão importante nesse ritual de luta pela 

redemocratização brasileira, quanto às falas das lideranças políticas. 

Os atores Bruna Lombardi, Ruth Escobar, Marcos Paulo e Raul Cortez também 

comparecerem a esse evento, que teve a presença de cerca de trezentas mil pessoas. 

Devido a isso, segundo a Isto É, esse foi o maior comício, até então, feito em prol das 

Diretas: “O comício foi um sucesso graças à participação ativa [...] dos artistas que, ao 

contrário do que imagina o ministro Abi-Ackel, além de cantar gratuitamente nos 

palanques, já estão fazendo gordas contribuições financeiras para o sucesso da 

empreitada”.609 Chico, para repórteres, disse que: “[...] As diretas por si só não resolvem 

tudo, mas são o primeiro passo para que passemos a discutir mais. A solução de nossos 

problemas começa por aí”.610 

Em função dos pronunciamentos de Abi Ackel, e para problematizar mais a 

atuação dos artistas e a maciça presença de público nos comícios pelas Diretas, a revista 

                                                           
609 ISTO É, 29/02/1984, “A grande festa mineira pelo voto”, p. 19.; JT, 25/02/1984, “300 mil pessoas pelas 

diretas”, p. 5. 
610 FSP, 25/02/1984, “Em Minas, mais de 300 mil”, capa; “Minas sai às ruas para exigir eleições diretas”, 

p. 4.; “Para Tancredo e Ulisses campanha fica mais forte”, p. 5. 
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Veja afirmou que não era verdade que o povo ia aos comícios só para ver artistas. Mas 

também, não era verídico que o povo ia aos comícios, absorvia todas as ideias e se 

convencia delas.611 

Antes do grande comício do Rio de Janeiro, houve outros, como o de Natal, capital 

do Rio Grande do Norte, no dia 25 de fevereiro. Nele, discursaram Lula, Mauro 

Benevides, presidente do PMDB do Ceará e ex-senador, e o senador pemedebista 

Henrique Santillo. Segundo a Folha de S. Paulo, estiveram presentes artistas da TV e do 

teatro, figuras já conhecidas nas campanhas pelas Diretas, como Bruna Lombardi, Carlos 

Alberto Ricelli e Raul Cortes. Fazendo show musical compareceram a cantora Miúcha e 

os sambistas Paulinho da Viola, João do Vale e Martinho da Vila.612 

 Em 5 de abril, aconteceu um grande comício em Recife, capital pernambucana, 

no Largo Santo Amaro, com a presença de cinquenta a oitenta mil pessoas. Organizado 

pelo PMDB e pelo PT, o evento contou com os discursos de Marcos Freire, presidente 

regional do PMDB/PE, José Richa, governador do Paraná pelo PMDB, Freitas Nobre, 

líder do PMDB na Câmara dos Deputados, Celso Furtado, economista, Márcio Juruna, 

cacique-deputado federal pelo PDT/RJ, Ruth Escobar, deputada estadual pelo PT, 

Saturnino Braga, senador pelo PDT/RJ, Lula, Ulysses Guimarães e Tancredo Neves. 

Interessante apontar o apoio do prefeito de Recife, Joaquim Francisco Cavalcanti, do 

grupo pró-Diretas do PDS, cedendo a iluminação do palanque. Ao final do comício, 

houve um show musical com artistas recorrentemente frequentes nas manifestações pró-

Diretas, como Alceu Valença, Beth Carvalho, Martinho da Vila, Belchior e Fafá de 

Belém, que, de acordo com a Folha, liderou o coro do “Hino Nacional”, como de praxe.613 

Nota-se que se formou um pequeno circuito de shows musicais mesclado ao circuito de 

comícios, com a presença obrigatória de certos artistas, além dos líderes que discursavam.  

O maior da história brasileira, até aquele momento, foi o comício do Rio de 

Janeiro, no dia 10 de abril, na Candelária.614 Nele estiveram Fafá de Belém, Chico 

Buarque, Lecy Brandão, Fagner, Taiguara, João Bosco, Zezé Motta, Beth Carvalho, 

Martinho da Vila, Erasmo Carlos, Milton Nascimento, Baby Consuelo, Pepeu Gomes, 

Maria Bethânia, Ney Matogrosso, Moraes Moreira e Paulinho da Viola.615  

                                                           
611 VEJA, 29/02/1984, “O grito dos mineiros”, p. 20-23. 
612 FSP, 25/02/1984, “Esperadas 30 mil pessoas no ato de hoje em Natal”, p. 5. 
613 FSP, 06/04/1984, “No Recife, 80 mil participam do comício”, p. 4. 
614 ISTO É, 18/04/1984, “O Rio falou pelo Brasil inteiro”, p. 28-37. 
615 FSP, 10/04/1984, “Rio faz hoje comício-monstro”, capa; “Rio quer fazer do comício de hoje uma festa 

cívica”, p. 4.; FSP, 11/04/1984, “No Rio, mais de 1 milhão pelas diretas”, capa.; “Rio faz maior comício 

da história do Brasil, p. 4-6. 
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Entre os discursos das lideranças partidárias e seguindo o ritual já estabelecido 

para o evento, os artistas participaram cantando trechos de músicas ou músicas completas. 

A sambista Lecy Brandão lembrou o samba-enredo daquele ano da Escola de Samba 

Caprichosos de Pilares, “Salomé, Salomé” (FAIXA 64) (Almir de 

Araújo/Balinha/Marquinho Lessa/ Hércules). 

Nesse ano, com o espírito das Diretas pairando no país, desde 1983, a Escola de 

Samba carioca homenageou o humorista Chico Anysio, que fazia um programa da Rede 

Globo, o “Chico Anysio Show”. Um dos quadros do humorista era a gaúcha Salomé 

(nome do personagem bíblico que desejava a cabeça de João Baptista), interpretando uma 

senhora que falava por telefone com o presidente João Baptista Figueiredo, criticando-o 

em vários momentos. Em 1984, com o crescimento da campanha pelas Diretas, Chico 

Anysio demonstrava pleno apoio a essa causa. O samba enredo, portanto, era muito direto 

e crítico ao Presidente da República daquele momento: 

 

 

 

Sorria meu povo 

Sorria, "Chico rei" chegou  

Nesse palco todo iluminado 

[...] 

No combate, como bate o coração 

Na agonia com a corda no pescoço 

A piada rói o osso e alegra o meu povão 

Salomé, Salomé 

Bate um fio pro João 

Que dureza não dá pé 616 

 

 

 

 

Taiguara, artista muito censurado e exilado até 1978, cantou música própria, 

“Universo no teu corpo”, grande sucesso nas rádios no momento, que, como contrapartida 

à amargura da Ditadura, solicitava um futuro com mais amor e união. João Bosco, sem 

violão, cantou “O bêbado e a equilibrista” e Fafá de, como de praxe, interpretou 

“Menestrel das Alagoas”. Seguindo o ritual já comum aos comícios das Diretas, Moraes 

Moreira cantou o “Frevo das Diretas” e Milton Nascimento interpretou “Nos bailes da 

vida”. Observa-se a formação de um repertório que ganhava significados de pontuação 

                                                           
616 Samba enredo da Escola, de 1984: “A visita da nobreza do riso a Chico rei num palco nem sempre 

iluminado”. Para ver a letra completa do samba e ouvi-lo, ver: Disponível 

em: <http://www.vagalume.com.br/caprichosos-de-pilares/samba-enredo-1984.html#ixzz452l16zpu>. 

Acesso em 6 abr. 2016. 

http://www.vagalume.com.br/caprichosos-de-pilares/samba-enredo-1984.html#ixzz452l16zpu


326 
 

dos comícios. A participação de Milton foi marcada por um momento de 

compartilhamento de ideias e de emoções entre público e artista, pois todos cantaram 

juntos e de mãos dadas ao alto”.617  

De acordo com a Folha, Chico Buarque, Fagner, Martinho da Vila, Zezé Motta e 

Beth Carvalho cantaram canções que expressavam o desejo de votar já. Erasmo Carlos, 

segundo o jornal, não cantou, mas disse no palanque que, tal como seu filho de 20 anos, 

queria votar para presidente. Como já era tradição, uma das canções finais do showmício 

foi “Caminhando”, que, na ocasião, não fora interpretada, mas tocada nos alto-falantes.  

Como já verificamos, como um discurso recorrente entre militares e 

conservadores, o Ministro do Interior, Mário Andreazza, atribuiu o sucesso de público 

nos comícios das Diretas aos artistas, assim como às facilidades do comércio fechado e à 

gratuidade do transporte público.618 Vale destacar que o Ministro do Exército, Gen. 

Walter Pires, também desqualificou o sucesso dos comícios, atribuindo aos artistas a 

presença maciça de pessoas no ato.619 Para o governo militar, o que era uma relação 

histórica entre música e política, transformava-se em argumento, ainda que frágil, para 

desqualificar o caráter político do evento.  

Mesmo em comícios realizados em capitais mais distantes das grandes Rio de 

Janeiro e São Paulo, pode-se verificar a presença de importantes nomes da MPB. O ritual 

era sempre muito parecido, visto que os cantores se apresentavam entre os discursos 

políticos e, não raras vezes, também discursavam.  

Em Goiânia, capital goiana, houve um grandioso comício na Avenida Goiás, no 

dia 12 de abril, com a presença de cerca de trezentas mil pessoas. Entre as falas do 

deputado Mário Juruna e do prefeito paulista Franco Montoro, se apresentaram Ângelo 

Máximo, interpretando sua balada de grande sucesso, “Domingo feliz”, Martinho da Vila, 

cantando “Ela é particular”, e Fafá de Belém, que, seguindo a ritualística, interpretou 

“Menestrel de Alagoas”. Segundo a imprensa, as ausências de Lula e de Ulysses 

Guimarães foram muito sentidas. Como é possível perceber no “roteiro das Diretas”, 

essas importantes lideranças já estavam em Porto Alegre para o comício da capital 

gaúcha, que ocorreria no dia seguinte.620 

                                                           
617 FSP, 11/04/1984, “No Rio, mais de 1 milhão pelas diretas”, capa.; “Rio faz maior comício da história 

do Brasil, p. 5. 
618 FSP, 11/04/1984, “Rio faz maior comício da história do Brasil, p. 5.   
619 VEJA, 18/04/1984, “O grito da Candelária”, p. 22-31. 
620 FSP, 13/04/1984, “Em Goiás, 250 mil por diretas”, capa; “Goiânia reúne 250 mil nas ruas pelas diretas”, 

p. 6.; JT, 13/4/1984, “O comício de Goiânia”, p. 6. 
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O comício de Porto Alegre aconteceu na Praça Montevidéu, no Largo da 

Prefeitura, no dia 13 de abril. Foi o primeiro comício em um Estado governado pelo PDS 

à época. Estiveram presentes, entre as mais importantes lideranças da campanha, Leonel 

Brizola, Ulysses Guimarães e Lula, junto a outros nomes muito importantes, como 

Tancredo Neves, Franco Montoro, Íris Rezende, José Richa, Doutel Andrade e Gerson 

Camata, governador pemedebista do Espírito Santo.  

A festa coube às presenças dos cantores que davam apoio à campanha, como Fafá 

de Belém, João Bosco e a dupla gaúcha Kleiton e Kledir, cantando seu sucesso do 

momento “Vira virou” (FAIXA 65), em representação às mudanças daquele momento 

histórico. Os atores Lucélia Santos e Walmor Chagas também marcaram presença.621 

 

 

[...] 

Mas se alguém segura o leme 

Dessa nave incandescente 

Que incendeia a minha vida 

Que era viajante lenta 

Tão faminta da alegria 

Hoje é porto de partida 

Ah vira, virou 

Meu coração navegador 

Ah gira, girou 

Essa galera 622 

 

 

 

Outro grande comício, com mais de um milhão de pessoas, aconteceu em São 

Paulo, no Vale do Anhangabaú, em 16 de abril, às vésperas da votação da emenda 

constitucional, marcada para o dia 25 de abril. O ato contou, como sempre, com a 

presença de muitos artistas e de cantores. Segundo o Jornal da Tarde, Sérgio Ricardo 

improvisou uma embolada, provavelmente “Vou renovar”, canção que, recorrentemente, 

cantava nos comícios das Diretas. Beth Carvalho cantou “Virada” e Fafá de Belém 

interpretou “Menestrel das Alagoas”, dizendo que essa música era a marselhesa 

brasileira.623 

                                                           
621 JT, 13/04/1984, “O comício de Goiânia”, p. 6.; FSP, 14/04/1984, “Em Porto Alegre, 200 mil vão à praça 

exigir diretas”, capa; “Em Porto Alegre, 200 mil nas ruas pedem as diretas”, p. 6. 
622 Letra completa e áudio disponíveis em: <http://www.vagalume.com.br/kleiton-e-kledir/vira-

virou.html#ixzz453YPJOWX>. Acesso em 6 abr. 2016. 
623 JT, 17/04/1984, “Já”, p. 11; “Na Sé”, p. 12; “A passeata”, p. 13; “No Vale”, p. 16-17; “Foi a maior 

concentração cívica da história do país”, p. 21; “os artistas: alegria e emoção”, p. 23. 

http://www.vagalume.com.br/kleiton-e-kledir/vira-virou.html#ixzz453YPJOWX
http://www.vagalume.com.br/kleiton-e-kledir/vira-virou.html#ixzz453YPJOWX
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A “Marselhesa” (FAIXA 66) era a música ícone da Revolução Francesa, de 1789, 

transformada em “Hino Nacional” da França, em 1795. Encorajando a luta francesa do 

século XVIII e a força do “povo”, a música referendava os desejos por justiça e os 

princípios de liberdade, igualdade e fraternidade que norteavam a Revolução. A 

comparação feita por Fafá entre “Menestrel das Alagoas” e o hino francês, no contexto 

das Diretas, significava a união e o desejo por liberdades que aquelas canções inspiravam.  

 

 

Avante, filhos da Pátria, 

O dia da Glória chegou. 

Contra nós, a tirania 

O estandarte encarnado se eleva! 

Ouvis nos campos rugirem 

Esses ferozes soldados? 

Vêm eles até nós 

Degolar nossos filhos, nossas mulheres. 

Às armas cidadãos! 

Formai vossos batalhões! 

Marchemos, marchemos! 

Nossa terra do sangue impuro se saciará!624 
 

 

 

O cantor Taiguara fez um discurso lembrando Jango, naquele momento, o último 

presidente democrático deposto pelos militares.625 Walter Franco, Milton Nascimento e 

Alcione também participaram do comício. No caminhão de som, a caminho do 

Anhangabaú, estiveram Martinho da Vila, Chico Buarque e Beth Carvalho.626 A 

participação dos artistas seguia um formato padrão dentro do ritual cívico do comício:  

cantavam um pequeno trecho de sua música mais conhecida, com letra adaptada e, ao 

final, gritavam entusiasmados “Diretas já”.627 

Na oportunidade, Leonel Brizola anunciou que o presidente Figueiredo havia 

encaminhado uma emenda constitucional para que a realização das eleições diretas 

acontecesse somente em 1988. Após esse anúncio, Lula discursou ao povo que não 

                                                           
624 Letra completa traduzida e áudio, disponíveis em:  <http://www.vagalume.com.br/hinos/hino-da-franca-

a-marselhesa-traducao.html#ixzz45847iJe9>. Acesso em 7 abr. 2016. 
625 Sobre Taiguara, ver: Disponível em: <http://www.dicionariompb.com.br/taiguara/dados-artisticos>. 

Acesso em 7 abr. 2016. 
626 FSP, 15/04/1984, “Comitê espera 1 milhão na Sé”, capa; “Todos à passeata”, editorial, p. 2; “O impacto 

dos comícios pró-diretas muda o país”, p. 4-5; 8 
627 JT, 17/04/1984, “Já”, p. 11; “Na Sé”, p. 12; “A passeata”, p. 13; “No Vale”, p. 16-17; “Foi a maior 

concentração cívica da história do país”, p. 21; “Os artistas: alegria e emoção”, p. 23. 

http://www.vagalume.com.br/hinos/hino-da-franca-a-marselhesa-traducao.html#ixzz45847iJe9
http://www.vagalume.com.br/hinos/hino-da-franca-a-marselhesa-traducao.html#ixzz45847iJe9
http://www.dicionariompb.com.br/taiguara/dados-artisticos
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haveria qualquer forma de negociação das oposições com o governo, pois entendia que 

protelar as eleições diretas se tratava de uma traição à população.  

Em relação a isso, os cantores de MPB também se manifestaram. Chico Buarque 

comentou sobre a importância e a força das campanhas pelas Diretas em São Paulo e no 

Rio de Janeiro. Fafá de Belém considerava que, mesmo que as Diretas não fossem aceitas, 

toda a manifestação popular levou consciência à população. Sérgio Ricardo entendia que 

a emenda se tratava de uma persistência de Figueiredo. Beth Carvalho, que animou muito 

o comício cantando “Virada”, falava sobre sua emoção em participar de toda a 

mobilização pelas “Diretas Já”. Seguindo o ritual, ao final do comício, Fafá de Belém 

soltou uma pomba em sinal de paz e de liberdade, e o jogador Sócrates, conhecido pela 

sua simpatia pela esquerda, comandou a cantoria final de “Caminhando”.628 

Antes da votação da Emenda Dante de Oliveira, que aconteceria em 25 de abril 

de 1984, a Folha noticiou: “[...] o caráter pacífico dos protestos tem constituído a arma 

mais eficaz da sociedade civil para converter essa imensa força social em força política 

[...]”.629 O jornalista Ricardo Kotscho, que acompanhou de perto toda a mobilização em 

torno das Diretas, fez um balanço otimista da campanha declarando que o herói era 

anônimo, pois era o povo nas ruas e nas praças. Também disse que todos que participaram 

dos comícios e passeatas tinham consciência do porquê ali estavam e, caso não tivessem, 

passaram a ter após a participação. Além disso, Kotscho enfatizou que aquele foi um 

momento de união, de reunião suprapartidária, de artistas, políticos, jornalistas, líderes 

sindicais e de entidades civis.630 

Ainda que houvesse grande desejo popular pelas “Diretas Já”, a emenda Dante de 

Oliveira não foi aprovada no Congresso Nacional, sequer indo à votação para o Senado. 

As próximas eleições, de 1984, seriam, então, novamente, e pela última vez no Brasil do 

século XX, indiretas. 

A grande imprensa escrita anunciou, com tristeza e decepção, a derrota da 

emenda, que também expressava uma derrota para a sociedade civil brasileira do 

                                                           
628 JT, 17/04/1984, “Diretas já!”, p. 11; “A passeata”, p. 13; “Muita festa. Impaciência só com discurso 

comprido”, p. 16; “Os artistas: alegria e emoção”, p. 23; “Muitos artistas, o mesmo grito”, p. 23; FSP, 

16/4/1984, “São Paulo volta às ruas hoje para exigir diretas já”, p. 4; FSP, 17/04/1984, “São Paulo faz o 

maior comício”, capa; “São Paulo faz a maior manifestação política do país”, p. 6. 
629 FSP, 12/04/1984, “Todos às ruas”, editorial, p. 2. 
630 FSP, 22/04/1984, “Um outro país, pronto a proclamar ‘vencemos’”, p. 5. 
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período.631 À oposição não restou alternativas a não ser a negociação com o governo, 

transformando a vontade pelas “Diretas Já” em um desejo pela continuidade da luta.632  

A partir de uma aliança democrática entre setores do PDS e do PMDB, 

candidatou-se a presidente Tancredo Neves, governador de Minas Gerais pelo PMDB, 

que adquiriu notoriedade nas campanhas pelas Diretas. Político que, durante os anos 

finais do Regime Militar, adquiriu papel de mediador das oposições com participantes ou 

recém-saídos do governo, Tancredo se elegeu, via Colégio Eleitoral, e se tornaria, se não 

falecesse, no primeiro presidente civil do Brasil em vinte anos de Ditadura Militar.633 

Após toda comoção nacional em torno do velório e do enterro de Tancredo, muito 

explorados midiaticamente, José Sarney, seu vice, assumiu a presidência da República. 

Vale lembrar que apesar do boicote do PT, que se recusou a participar da campanha de 

Tancredo, muitos artistas de MPB seguiram animando seus comícios, como Fafá de 

Belém e Milton Nascimento.  

Finalmente, pôde-se perceber que a presença dos artistas deu o tom de alegria e 

de espetáculo dessas atividades cívicas, ainda que a classe artística e, especialmente os 

cantores de MPB, não tivesse a eles comparecido somente para distrair o público entre os 

discursos políticos. Os artistas, tal como desenvolvemos nossa hipótese até aqui, deram 

seu apoio, direta ou indiretamente, fossem com palavras ou com suas/seus (trechos de) 

músicas, que sensibilizavam o povo/público ouvinte para a necessidade de luta pela 

redemocratização brasileira.  

 

 
 

7.3 Canção icônica das Diretas 

 

 

Entre as tantas canções citadas e que compuseram os rituais da campanha pelas 

“Diretas Já”, destacamos “Vai passar”, sempre cantada por Chico Buarque, por ter se 

tornado ícone nos comícios. Chico Buarque não esteve em todas as atividades das Diretas, 

mas em muitas, como também foi possível verificar. Sua presença, sempre ligada à 

                                                           
631 JT, 26/04/1984, capa; “A galeria vibra, aplaude, vaia”, p. 3; “Boatos, ameaças”, p. 5. 
632 FSP, 25/04/1984, “Congresso repele cerco policial e vota hoje a emenda das diretas”, capa; “Congresso 

cercado pelo Exército durante três horas”, p. 5.; “Votação é hoje mas Brasília aprovou ontem as diretas”, 

p. 6.; FSP, 26/04/1984, “A nação frustrada! Apesar da maioria de 298 votos, faltaram 22 para aprovar 

diretas”, capa.; “Sem apoio do PDS, a emenda das diretas é rejeitada”, p. 5. 
633 Cf. OLIVEIRA, 2015, p. 117-118. 
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oposição e ao engajamento artístico, aliado à sua grande popularidade, desde a década de 

1960, causava furor no público. 

 Essa canção, portanto, é representativa daquele momento histórico e, 

simbolicamente, deu unidade e sentido de compartilhamento, de identidade e de 

pertencimento aos que da campanha pelas “Diretas Já” participaram. 

 

 

 

7.3.1 “Vai passar” 

 

 

 A canção (FAIXA 67) foi composta por Chico Buarque em parceria com Francis 

Hime e compunha o LP “Chico Buarque” (PHILIPS, 1984).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 70: Capa do LP “Chico Buarque”, de 1984. 

Fonte: Disponível em: <http://discofacil.com.br/?n1=disco&codigo=192654#.Vwg_vaQrLIU>. 

Acesso em 8 abr. 2016 

 

 

 

Esse disco, elaborado em meio ao contexto político, dos anos de 1983 e 1984, 

terminava com a última faixa, “Vai passar”, deixando uma mensagem de euforia e de 

esperança do fim dos vinte anos de Ditadura Militar. Após a passagem da noite, 

representando as dores e as tristezas daquele momento, viria um dia de festa, de alegria e 

de liberdade, tal como é o Carnaval.  

http://discofacil.com.br/?n1=disco&codigo=192654#.Vwg_vaQrLIU
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Essa canção, portanto, era o oposto daquela que abria o álbum, “Pelas tabelas” 

(FAIXA 68) (Chico Buarque). A música mostrava o momento de aflição e de limite do 

eu-lírico que, em última instância, poderia ser considerado um alienado em meio à 

multidão de amarelo, como nos comícios pelas Diretas. Como a produção dos LPs, 

escolha de capa, contracapa, repertório e ordem das faixas, resultava em uma narrativa, 

ficavam claras as incertezas daquele momento presente e a sensação de medo em meio à 

euforia criada com a retomada, em massa, das ruas. 

 

 

 

Ando com minha cabeça já pelas tabelas 

Claro que ninguém se importa com minha aflição 

Quando vi todo mundo na rua de blusa amarela 

Eu achei que era ela puxando o cordão 

[...] 

Quando vi um bocado de gente 

Descendo as favelas 

Eu achei que era o povo que vinha pedir 

A cabeça de um homem que olhava as favelas 

Minha cabeça rolando no Maracanã  

[...] 634 

 

 

 

 “Vai passar”, em diálogo com sua letra, era um samba-enredo, que iniciava mais 

lento e com baixa intensidade vocal de Chico Buarque, e ia ganhando um clima 

apoteótico. Acompanhado de cavaquinho, percussões e piano acústico, na primeira 

estrofe, o artista cantava que o povo, representado pelo samba e pela alegria do Carnaval, 

arrepiaria a noite, ou seja, despertaria o receio dos militares. Indiretamente, era uma 

apologia à multidão em festa nas ruas durante as Diretas e ainda sob a égide da Ditadura, 

comparando-a a um desfile de pessoas sofridas e massacradas pela história, mas que não 

hesitavam em ocupar festivamente as ruas.  

Em seguida, Chico relembrava as dificuldades já vivenciadas por todos aqueles 

que lutaram contra o Regime Militar, fazendo alusões aos assassinados e aos torturados 

que, feridos, derramaram sangue para que a liberdade e a democracia fossem 

reconquistadas no Brasil.  

 

                                                           
634 Letra completa e áudio disponíveis em: <http://www.vagalume.com.br/chico-buarque/pelas-

tabelas.html>. Acesso em 7 abr. 2016. 

http://www.vagalume.com.br/chico-buarque/pelas-tabelas.html
http://www.vagalume.com.br/chico-buarque/pelas-tabelas.html
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Vai passar  

Nessa avenida um samba  

popular 

Cada paralelepípedo 

Da velha cidade 

Essa noite vai 

Se arrepiar 

Ao lembrar 

Que aqui passaram 

sambas imortais 

Que aqui sangraram pelos 

nossos pés 

Que aqui sambaram 

nossos ancestrais 

 

 

 

 

Na segunda estrofe, a letra explicava que a memória daquele tempo seria infeliz 

às futuras gerações. Seriam passagens desbotadas, velhas, sem cor, sem brilho e sem 

graça, dadas todas as atrocidades cometidas. Dando ênfase à infelicidade dos tempo de 

Ditadura e destacando como esse momento histórico seria tristemente recordado pela 

futuras gerações, entrava um coro de vozes, sobretudo femininas, que acompanhavam 

Chico até o final da canção e, junto a ele, a repetiam integralmente duas vezes.  

Essas vozes que aumentavam gradativamente a intensidade cumpriam um papel 

de denúncia coletiva no momento em que a canção tratava da “dormência” do Brasil e 

dos brasileiros, enquanto os militares estavam no poder. Afinal, o que se comentava 

naquele período, e era referendado pelos periódicos da época, era que o gigante Brasil 

havia “acordado”, uma vez que uma multidão voltava às ruas reivindicando eleições 

diretas para presidente e o retorno à democracia. 

 

 

 

Num tempo 

Página infeliz da nossa  

história 

Passagem desbotada na  

memória 

Das nossas novas gerações 

Dormia 

A nossa pátria mãe tão  

distraída 

Sem perceber que era  

subtraída 

Em tenebrosas  

transações 
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Cantor e coro, já na terceira estrofe, também acusavam a Ditadura ao se remeterem 

aos exilados políticos, que pela América (especialmente do Sul) e pela Europa, 

perambulavam, sentiam saudades e sofriam com a situação de não poderem estar em seu 

próprio país. 

As vozes se acentuavam e chegavam ao volume máximo nessa mesma estrofe, na 

qual, após as revelações das complicações relativas a um país em Ditadura, chegaria o dia 

do Carnaval. Seria um dia de euforia, de alegria, de festa e de liberdade, representando a 

chegada da democracia após vinte anos de repressão.  

Mesmo com o otimismo das oposições, havia um clima de incerteza no ar naquele 

ano de 1984. O povo reivindicava pelas Diretas, mas o governo, além de observar 

atentamente cada pequeno passo das manifestações de rua, articulava uma saída mais 

controlada do poder. Isso se manifestava na canção com o termo “fugaz” que 

caracterizava aquela tamanha alegria propiciada pelo Carnaval. Havia medo e, talvez, a 

euforia passasse rápido demais. De fato, aquela alegria inicial das Diretas foi derrotada 

junto à Emenda Dante de Oliveira, apesar das negociações que conduziram, finalmente, 

o Brasil à redemocratização, logo mais. 

 

 

 

Seus filhos 

Erravam cegos pelo continente 

Levavam pedras feito penitentes 

Erguendo estranhas catedrais 

E um dia, afinal 

Tinham direito a uma 

alegria fugaz 
Uma ofegante epidemia 

Que se chamava carnaval 

O carnaval, o carnaval 

(Vai passar) 

 

 

 

 

O Carnaval da canção era representado por alas de contrários, como ricos “barões 

famintos” e pobres e, não raras vezes, desvalorizados “pigmeus” que ocupavam calçadões 

a la franceses, como os boulevares. Isso dava um certo ar de loucura àquele Carnaval 

que, como é possível observar na última estrofe, possuía um “estandarte de sanatório 

geral”, referendando o clima de incertezas que, como dissemos, era recorrente no período 

da Abertura. O balanço histórico proposto na canção, sem prejuízo do seu clima festivo, 
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denunciava os efeitos das duas décadas de Ditadura, ao mesmo tempo que cantava o “dia 

que virá”, imagem síntese do engajamento da MPB. 635 

 

 

 

Palmas pra ala dos 

barões famintos 

O bloco dos napoleões 

retintos – com excessos de cor 

E os pigmeus do bulevar  

Meu Deus, vem olhar 

Vem ver de perto uma 

cidade a cantar  

A evolução da liberdade  
Até o dia clarear 

 

Ai, que vida boa, olerê 

Ai, que vida boa, olará 

O estandarte do sanatório 

geral vai passar  

Ai, que vida boa, olerê 

Ai, que vida boa, olará 

O estandarte do sanatório 

geral 

Vai passar 636 

 

 

 

 

Em outro sentido, a liberdade era algo tão sonhado e desejado que, ao ser 

conquistado, levaria à tamanha emoção, que beiraria à loucura.  

A cuíca se sobressaía nas duas repetições da música, cantadas por Chico e pelo 

coro. O ritmo de samba se acelerava. A festa se intensificava e a alegria, por meio do 

ritmo, não dava margem às incertezas que apareciam na letra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
635 Cf. GALVÃO, 1976. 
636 Letra e áudio disponíveis em: <http://www.vagalume.com.br/chico-buarque/vai-

passar.html#ixzz458CfQegj>. Acesso em 7 abr. 2016. 

http://www.vagalume.com.br/chico-buarque/vai-passar.html#ixzz458CfQegj
http://www.vagalume.com.br/chico-buarque/vai-passar.html#ixzz458CfQegj
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

 Esta Tese analisou o papel da MPB em uma série de eventos cívicos de protesto 

durante o período da Abertura política brasileira. Tivemos como foco os eventos dos dois 

maiores e mais organizados movimentos sociais do momento, o Estudantil e o Sindical, 

assim como as principais campanhas políticas da Abertura, tanto as de cunho eleitoral da 

oposição, como pela Anistia e pelas “Diretas Já”. 

 Pudemos observar que em todos os eventos de contestação analisados, a MPB 

ocupou espaços sociais importantes com a função de promover sensibilizações individual 

e coletiva às causas políticas de seu tempo. Tais sensibilizações apareceram travestidas 

de um misto de sentimentos de catarse, em momento de uma Abertura realizada sob 

controle militar e ainda com violência policial e censura, de pertencimento dos ouvintes 

às reivindicações das oposições e de compartilhamento de ideias e de valores 

oposicionistas ao Regime Militar, forjando uma unidade nem sempre existente entre as 

esquerdas. 

 Em uma década ainda pouco estudada, mas muito rica culturalmente, como a dos 

anos de 1970, a MPB e seus artistas dialogaram com as questões políticas de seu tempo, 

buscando resgatar a democracia no Brasil, como parte de uma ampla mobilização de 

resistência da sociedade civil ao Regime Militar. Assim, a música popular deu nome e 

voz a sentimentos e a sensações das oposições, muitas vezes confusos ou 

incompreensíveis e inexprimíveis, dado o contexto ditatorial. 

 Invocando esse caráter sensível e em nome de uma frente de oposição, as canções 

e os artistas de MPB inspiraram reportagens da imprensa alternativa e estiveram presentes 

nos eventos ligados às causas dos estudantes, dos sindicatos ou de políticos em 

campanhas eleitorais. Títulos de canções denominaram agrupamentos políticos 

estudantis, assim como letras de canções ou menções a esse universo simbólico 

compuseram a arte de cartazes oposicionistas. Uma série de shows de música popular, 

assim como materiais de cunho pedagógico-religioso também foram produzidos nesse 

contexto de lutas antiautoritárias, tendo a MPB como “gênero” musical privilegiado. 

Muitos artistas do elenco já consagrado de MPB, junto a outros mais novatos ou 

menos valorizados ou, até mesmo, não inseridos nesse eclético “gênero” musical, 

participaram de uma série de shows com renda revertida para movimentos sociais ou 
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campanhas políticas de oposição. Percebemos, no entanto, que a presença de artistas e da 

música popular nos eventos cívicos variou conforme o movimento social ou campanha 

de oposição em questão. 

Tornou-se evidente, por meios do mapeamento e das problematizações dos 

materiais encontrados, que determinados movimentos sociais ou campanhas políticas 

agregaram em torno de si artistas e/ou estilos musicais um tanto quanto diferentes, apesar 

da presença sempre constante dos nomes já consagrados da MPB, como Geraldo Vandré, 

Chico Buarque, Elis Regina, Gonzaguinha, entre outros.  

Dentre as diferenças percebidas três se sobressaíram. 1) No Movimento Estudantil 

notamos a grande importância dada aos artistas mais ligados à contracultura, como os 

“malditos”. 2) No Movimento Sindical houve grande presença do Samba nas vozes de 

Beth Carvalho e de Martinho da Vila, gênero mais popular e de maior recepção junto às 

classes trabalhadoras. 3) Nas atividades da Igreja Católica, notamos pouca participação 

artística de fato, mas grande incidência de referências a canções de MPB, fosse por meio 

de alusão simbólica ou como repertório de missas e cultos. Nessas atividades pode-se 

notar o resgate do nacional-popular da década de 1960, sobretudo das canções de Geraldo 

Vandré. O leque de repertório de música popular também era maior nas atividades e 

materiais da Igreja se comparado aos demais eventos de protesto analisados. Artistas 

como Roberto Carlos, Zé Geraldo e a dupla Dom & Ravel, por exemplo, não estavam 

abrigados sob o rótulo MPB e mesmo assim tiveram suas canções amplamente executadas 

pelos fiéis e militância da nova esquerda católica. 

Diante disso, refletimos sobre os espaços sociais que a MPB ocupou durante a 

Abertura e como as categorias de gosto e de consumo musical influenciaram na 

sensibilização política proposta pelas oposições. Nesse sentido, não faria muito sentido, 

por exemplo, os “malditos” tocarem mais os trabalhadores que os cantores de samba, 

assim como os nomes ligados à massificação da música popular, como Roberto Carlos, 

ou os “bregas”, Dom & Ravel, gerarem sensibilização no meio universitário muito 

intelectualizado da época. 

Em torno das causas da Anistia Ampla, Geral e Irrestrita, das “Diretas Já” e nas 

campanhas eleitorais de oposição notamos, de forma mais uniforme, a presença dos 

artistas mais renomados da MPB, com destaque às presenças de Elis Regina e de Chico 

Buarque, cantores de grande sucesso junto à indústria fonográfica inclusive. 

Como toda investigação acadêmica, esta Tese não deu conta de descobrir e abarcar 

outros e mais eventos que, sem dúvida, houveram, assim como de analisar, com mais 
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profundidade, muitos dos shows realizados durante a Abertura, principalmente entre 1977 

a 1984. Como este trabalho apresentou somente uma amostra de materiais e de eventos 

problematizando o papel da MPB em alguns espaços sociais bastante delimitados na 

Abertura, afirmamos veementemente que ainda há muito para ser explorado. 

Mesmo sobre muitos dos eventos cívicos de oposição analisados ficaram uma 

série de indagações, como a estimativa de público, a recepção na imprensa, o repertório 

dos artistas, o roteiro dos espetáculos musicais e a performance dos artistas em palco. 

Uma das maiores dificuldades da pesquisa foi analisar a performance ao vivo, a partir de 

registros sonoros. Nessa direção, utilizamos essas considerações finais para elogiar os 

valiosos e muito bem elaborados, estética e tecnicamente, trabalhos de resgate 

fonográfico de shows icônicos como “O banquete dos mendigos” e os “Show 1º de Maio” 

pela Discobertas. Por meio deles, pudemos sentir o “clima” em que aconteceram esses 

espetáculos musicais, assim como conhecer seus roteiros e os repertórios dos artistas 

participantes. Eles foram, ao lado de alguns poucos materiais áudio ou audiovisuais 

disponíveis na Internet, importantes fontes para perceber, por meio da performance 

musical e/ou cênico-musical dos cantores, assim como de seus depoimentos, inferências 

musicais ou discursos e reações do público, as relações estreitas que se davam entre a 

MPB e a política naquele tempo.  

Seria de fundamental importância que muitas e outras raridades musicais de nossa 

História como essas possam ser resgatadas e que venham a público não somente para os 

deleites dos apaixonados por nossa música, mas também para um vasto número de 

pesquisadores carentes de fontes áudio e/ou audiovisuais, não raras vezes, de difícil 

manuseio ou indisponíveis para pesquisa, devido ao seu estado precário, ou sequer ainda 

conhecidas e registradas por arquivistas.637 

Reconquistamos a democracia política à duras penas após vinte anos de Ditadura 

Militar, finalizada no ano de 1985, e voltamos a votar para Presidente da República 

somente em 1989, elegendo Fernando Collor de Melo, do Partido da Renovação Nacional 

(PRN). 

                                                           
637 Aqui também fazemos um apelo aos pesquisadores de música popular e produtores culturais que 

analisem, regravem e/ou resgatem as inúmeras fitas K7s e LPS existentes no Centro de Pesquisa Vergueiro 

(CPV/AEL/UNICAMP), no centro de São Paulo. Devido à falta de recursos, esse arquivo funciona com 

trabalho voluntário e de forma muito precária. A infinidade de preciosos materiais ali existentes estão muito 

desorganizados e, para a infelicidade de qualquer historiador, estão sendo corroídos pelo tempo, à medida 

que não estão sob climatização adequada ou sob quaisquer formas de conservação. 
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Hoje, em toda a mídia televisiva e impressa tem sido recorrentes as lembranças 

em torno das manifestações pelas “Diretas Já”, lembrando àquele momento de grandiosas 

manifestações políticas de rua, nunca antes vistas na História do Brasil de então, 

comparando-as com as manifestações atuais a favor do impeachment da presidente Dilma 

Rousseff, do PT. O Brasil rememora e revisita a História de toda a Ditadura Militar, 

passados cinquenta e dois anos do Golpe de 1964, sendo ainda recentes as centenas de 

atividades em tono de seu 50º aniversário, em 2014, e as informações impactantes do 

Relatório Final da Comissão Nacional da Verdade, que veio a público em 2015.  

Mesmo diante de uma série de denúncias quanto ao descaso político e jurídico 

feito à democracia brasileira e à Constituição de 1988, a Ditadura veio à baila novamente 

e, agora, com a aprovação da mídia, por meio da revolta causada pelo voto do Deputado 

Jair Bolsonaro, do Partido Progressista (PP), dedicado ao Coronel Ustra, na votação para 

a aceitabilidade do pedido de impeachment da presidente, no Congresso Nacional, no mês 

de abril desse ano de 2016. Atualmente, há grupos minoritários, mas não poucos, que até 

desejam a volta de um regime autoritário o Brasil.  

Talvez, desde que terminou, a Ditadura Militar nunca esteve tão em voga na 

História, na boca e no cotidiano dos brasileiros. A terminologia “golpe” tem sido 

corriqueira na boca dos brasileiros indignados com o desrespeito ao resultado das urnas 

na última eleição presidencial, no ano de 2014, que elegeu Dilma Rousseff, e com o 

afastamento da presidente da República pelo Senado Federal sem o crime de 

responsabilidade fiscal ainda comprovado. Por enquanto, ao calor dos acontecimentos, 

não nos resta dúvida que houve um golpe parlamentar em torno dessa causa e que a 

democracia brasileira foi violentamente violada.  

Políticos e artistas do teatro, da televisão, do cinema e de nossa música popular 

ainda estão muito envolvidos com as questões políticas e têm expostos suas opiniões e 

cedido suas imagens públicas em eventos e/ou nas redes sociais em defesa da democracia 

e contra ou a favor do impeachment da presidente.  

Neste sentido, esta Tese acabou se revelando mais atual do que supúnhamos há 

quatro anos atrás. Mais do que nunca, é importante refletirmos sobre o sentido e o papel 

dos rituais cívicos de oposição, em um momento em que o conceito de democracia anda 

tendo um uso enviesado e completamente diferente dos sentidos que se aglutinaram ao 

longo das décadas de 1970 e 1980.    
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LP: “Água” (1977) 

LP: “Banho de cheiro” (1978) 

LP: “Estrela radiante” (1979) 

LP: “Crença” (1980) 

LP: “Essencial” (1982) 

LP: “Fafá de Belém” (1983) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dIwKGsjRqGQ
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Chico Buarque: 

LP: “Chico Buarque” (1978) 

LP: “Chico Buarque” (1980) 

LP: “Ópera do malando” (1979) 

LP: “En español” (1982) 

LP: “Almanaque” (1982) 

LP: “Chico Buarque” (1984) 

 

Simone: 

LP: “Face a face” (1977) 

LP: “Cigarra” (1978) 

LP: “Pedaços” (1979) 

LP: “Simone” (1980) 

LP: Simone: “Simone. Ao vivo no Canecão” (1980) 

LP: “Amar” (1981) 

LP: “Corpo e alma” (1982) 

LP: “Sob medida” (1983) 

LP: “Delírios, delícias” (1983) 

LP: “Desejos” (1984) 

 

Gonzaguinha: 

LP: “Moleque Gonzaguinha” (1977) 

LP: “Recado” (1978) 

LP: “Gonzaguinha da vida” (1979) 

LP: “De volta ao começo” (1980) 

LP: “Coisa mais maior de grande – Pessoa” (1981) 

LP: “Gonzaguinha do baião e sua gente” (1982) 

LP: “Caminhos do coração” (1982) 

LP: “Alô, alô Brasil” (1983) 

LP: “Grávido” (1984) 

 

Dominguinhos: 

LP: “Oi, lá vou eu” (1977) 

LP: “Ó xente! Dominguinhos” (1978) 
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LP: “Após tá certo” (1979) 

LP: “Quem me levará sou” (1980) 

LP: “Querubim” (1981) 

LP: “Simplicidade” (1982) 

LP: “Forró lascado – Dominguinhos e sua sanfona” (1982) 

LP: “A maravilhosa música brasileira” (1982) 

LP: “Festejo e alegria” (1983) 

 

Luiz Gonzaga: 

LP: “Chá chatuba” (1977) 

LP: “Linha 3 – disco de ouro. Vol. 1” (1978) 

LP: “Dengo maior” (1978) 

LP: “Sangue de nordestino” (1979) 

LP: “Quadrilhas e maravilhosas. Vol. 2 – Vire que tem forró” (1979) 

LP: “Eu e meu pai” (1979) 

LP: “Disco de ouro. Vol. 2” (1979) 

LP: “O homem da terra” (1980) 

LP: “A nova Jerusalém” (1980) 

LP: “A festa” (1981) 

LP: “Os grandes momentos de Luís Gonzaga” (1982) 

LP: “Eterno cantador” (1982) 

LP: “70 anos de sanfona e simpatia” (1983) 

LP: “Danado de bom” (1984) 

 

Beth Carvalho: 

LP: “Nos botequins da vida” (1977) 

LP: “De pé no chão” (1978) 

LP: “Gala 79” (1979) 

LP: “Especial 30 sucessos – Beth Carvalho” (1979) 

LP: “Beth Carvalho no pagode” (1979) 

LP: “Sentimento brasileiro” (1980) 

LP: “Na fonte” (1981) 

LP: “Traço de união” (1982) 

LP: “Suor no rosto” (1983) 
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LP: “Coração feliz” (1984) 

LP: “Danado de bom” (1984) 

 

Gilberto Gil: 

LP: “Refavela” (1977) 

LP: “Gilberto Gil ao vivo – Montreux Internacional de Jazz Festival” (1978) 

LP: “Antologia de samba – choro- Gilberto Gil e Germando Mathias” (1978) 

LP: “Realce” (1979) 

LP: “Nightingale” (1979) 

LP: “O cordão da liberdade” (1981) 

LP: “Luar” (1981) 

LP: “Gilberto Gil em Montreux” (1981) 

LP: “A voz de Gilberto Gil” (1981) 

LP: “Um banda um” (1982) 

LP: “Extra” (1983) 

LP: “Raça humana” (1984) 

 

Clara Nunes: 

LP: “As forças da natureza” (1977) 

LP: “Guerreira” (1978) 

LP: “Esperança” (1979) 

LP: “Brasil mestiço” (1980) 

LP: “Clara” (1981) 

LP: “Nação” (1982) 

LP: “Clara morena” (1983) 

LP: A deusa dos orixás” (1984) 

 

Gal Costa: 

LP: “Caras e bocas” (1977) 

LP: Água viva” (1978) 

LP: “Gal tropical” (1979) 

LP: “Aquarela do Brasil” (1980) 

LP: “Fantasia” (1981) 

LP: “Minha voz” (1982) 



389 
 

LP: “Baby Gal” (1983) 

LP: “A arte maior de Gal Costa” (1983) 

LP: “Profana” (1984) 

 

Maria Bethânia: 

LP: “Pássaro da manhã” (1977) 

LP: “Álibi” (1978) 

LP: “Mel” (1979) 

LP: “Talismã” (1980) 

LP: “Maria Betânia” (1980) 

LP: “Alteza” (1981) 

LP: “Nossos momentos” (1982) 

LP: “Ciclo” (1983) 

LP: A arte maior de Maria Bethânia” (1983) 

 

Caetano Veloso: 

LP: “Muitos carnavais” (1977) 

LP: “Bicho” (1977) 

LP: “Muito – dentro da estrela azulada” (1978) 

LP: “Cinema transcendental” (1979) 

LP: “Outras palavras” (1981) 

LP: “O avarandado do amanhecer” (1981) 

LP: “Cores, nomes” (1982) 

LP: “Uns” (1983) 

LP: “Velô” (1984) 

 

Geraldo Vandré: 

LP: “Ato geral” (1968) 

LP: “Das terras de Benvirá” (1973) 
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DISCOS ANEXOS 

 

DISCO 1 

 

(CAPÍTULO 1) 

Faixa 1: “Fantasia” (Chico Buarque) 

(CAPÍTULO 2) 

Faixa 2: “Menino” (Milton Nascimento/ Ronaldo Bastos) 

Faixa 3: “Pra não dizer que não falei das flores” (Geraldo Vandré) 

Faixa 4: “Meu caro amigo” (chico Buarque/ Francis Hime) 

Faixa 5: “Fé cega, faca amolada” (Milton Nascimento/ Ronaldo Bastos) 

Faixa 6: “Coração de estudante” (Milton Nascimento/ Wagner Tiso) 

Faixa 7: “Terra plana” (Geraldo Vandré) 

Faixa 8: “Andança” (Edmundo Souto/ Paulinho Tapajós) 

Faixa 9: “Refazenda” (Gilberto Gil) 

Faixa 10: “Viração” (Kledir Ramil/ Fogaça) 

Faixa 11: “Ponteio” (Edu Lobo/ Capinam) 

Faixa 12: “Travessia” (Milton Nascimento/ Fernando Brant) 

Faixa 13: “Aroeira” (Geraldo Vandré) 

Faixa 14: “Caçador de mim” (Milton Nascimento) 

(CAPÍTULO 3) 

Faixa 15: “Calabouço” (Sérgio Ricardo) 

Faixa 16: “O que será? (à flor da Terra)” (Chico Buarque) 

Faixa 17: Trecho do show de Gilberto Gil na POLI/USP I 

Faixa 18: Trecho do show de Gilberto Gil na POLI/USP II 

Faixa 19: “Monólogo do povo” (Bibi Ferreira) 

Faixa 20: “Grândola, Vila Morena” (Zeca Afonso) 

Faixa 21: “Rancho da goiabada” (João Bosco/Aldir Blanc) 

Faixa 22: “Gota d’água” (Chico Buarque) 

Faixa 23: “Cálice” (Chico Buarque/Gilberto Gil) 
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(CAPÍTULO 4) 

Faixa 24: “Ele disse” (Edgar Ferreira)/“Assum preto” (Luiz Gonzaga/ Humberto 

Teixeira) 
Faixa 25: “Linha de montagem” (Chico Buarque) 

Faixa 26: “Balancê” (João de Barro/ Alberto Ribeiro) 

Faixa 27: “Imbalança/Galope” (Gonzaguinha) 

Faixa 28: “Coisa mais maior de grande” (Gonzaguinha) 

Faixa 29: “Anúncio da bomba” (Gonzaguinha)/ “Vida de viajante” (Gonzaguinha) 

 

DISCO 2 

 

Faixa 30: “Pão e poesia” (Moraes Moreira/ Fausto Nilo) 

Faixa 31: “Explode coração” (Gonzaguinha) 

Faixa 32: “Vou renovar” (Sérgio Ricardo) 

(CAPÍTULO 5) 

Faixa 33: “Cidadão” (Zé Geraldo) 

Faixa 34: “Animais irracionais” (Dom & Ravel) 

Faixa 35: “Eu quero apenas” (Roberto Carlos) 

Faixa 36: “Na terra como no céu” (Geraldo Vandré) 

Faixa 37: “Fica mal com Deus” (Geraldo Vandré) 

Faixa 38: “Jesus razão” (Janduhy Filizola) 

Faixa 39: “Invocação à Mariama” (Pedro Casaldáliga) 

Faixa 40: “Disparada (Geraldo Vandré) – na voz de Jair Rodrigues 

Faixa 41: “Pau de arara” (Luiz Gonzaga) 

Faixa 42: “Mulher rendeira” (folclore popular) – na voz de Volta Seca 

Faixa 43:” Acorda, Maria Bonita” (Volta Seca) – na voz de Volta Seca 

Faixa 44: “O cio da terra” (Chico Buarque/Milton Nascimento) 

(CAPÍTULO 6) 

Faixa 45: “Leitura dos artigos da Carta de Declaração Universal dos Direitos Humanos” 

(Ivan Junqueira)  

Faixa 46: Medley Raul Seixas 
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“Al Capone” (Raul Seixas)/“Cachorro urubu” (Raul Seixas/ Paulo Coelho)/“Ouro de 

tolo” (Raul Seixas)/“Mosca na sopa” (Raul Seixas) 

Faixa 47: “Como vovó já dizia” (Raul Seixas/Paulo Coelho) 

Faixa 48: Medley Chico Buarque & MPB-4 

“Pesadelo” (Mauricio Tapajós/ Paulo César Pinheiro)/“Quando o Carnaval chegar” 

(Chico Buarque)/“Bom conselho” (Chico Buarque)/“Jorge Maravilha” (Chico Buarque) 

Faixa 49: “Gente” (Caetano Veloso) 

Faixa 50: “Primeiro de maio” (Chico Buarque) 

Faixa 51: “O bêbado e a equilibrista” (João Bosco/ Aldir Blanc) – na voz de Elis Regina 

Faixa 52: “Aos nossos filhos” (Ivan Lins/Vitor Martins) 

(CAPÍTULO 7) 

Faixa 53: “Sampa” (Caetano Veloso) 

Faixa 54: “Bicho homem” (Milton Nascimento/ Fernando Brant) 

Faixa 55: “Virada” (Noca da Portela) 

 

DISCO 3 

 

Faixa 56: “Menestrel das Alagoas” (Milton Nascimento/ Fernando Brant) – na voz de 

Fafá de Belém 

Faixa 57: “Nos bailes da vida” (Milton Nascimento/ Fernando Brant) 

Faixa 58: “Apenas um rapaz latino-americano” (Belchior) 

Faixa 59: “Canta, canta minha gente” (Martinho da Vila) 

Faixa 60: “Apesar de você” (Chico Buarque) 

Faixa 61: “Anunciação” (Alceu Valença) 

Faixa 62: “Firme e forte” (Nei Lopes/ Efson) 

Faixa 63: “Vai levando” (Chico Buarque/Caetano Veloso) 

Faixa 64: “Salomé, Salomé” (Almir de Araújo/Balinha/Marquinho Lessa/ Hércules) 

Faixa 65: “Vira virou” (Kleiton & Kledir) 

Faixa 66: “Marselhesa” (Hino Nacional da França) – na voz de Edith Piaf 

Faixa 67: “Vai passar” (Chico Buarque) 

Faixa 68: “Pelas tabelas” (Chico Buarque) 


	Preparando a tinta, enfeitando a praçaO papel da MPB na “Abertura política” brasileira(1977-1984)
	RESUMO
	ABSTRACT
	SUMÁRIO
	INTRODUÇÃO
	Apresentação do tema
	MPB: poesia e política na Abertura
	Nossas fontes
	A metodologia
	A estrutura da tese

	1. CAPÍTULO
	1.1 A “Abertura” e a sociedade civil brasileira: política e cultura
	1.2 Eventos de protesto como rituais cívicos na ditadura brasileira (anos 1970)
	1.3 Os vários tipos de eventos de protesto da oposição
	1.4 A MPB como expressão do engajamento
	1.5 A MPB na década de 1970 e as “canções da Abertura”
	1.5.1 Preparando a tinta, enfeitando a praça: uma “Fantasia” de “Bons tempos”
	1.5.1.1 A esperança como fantasia?


	1.6 A MPB nos eventos de oposição como parte do ritual de protesto

	2. CAPÍTULO
	2.1 Música e estudantes na Abertura
	2.2 A luta dos estudantes (1973-1984)
	2.3 A presença da MPB em periódicos estudantis
	2.3.1 Músicas e periódicos
	2.3.2 Artistas e periódicos

	2.4 A MPB nos cartazes estudantis
	2.4.1 O protesto nos cartazes

	3.2 Canções emblemáticas do Movimento Estudantil
	3.2.2 “O que será? (à flor da Terra)”


	3. CAPÍTULO
	3.1 Shows de MPB e Movimento Estudantil
	3.1.1 Shows nos meios estudantis
	3.1.2 Shows em espaços não universitários

	3.2. “Cálice”

	4. CAPÍTULO
	4.1 As lutas do Movimento Sindical
	4.2 Shows de MPB e o Movimento Operário
	4.2.1 Os shows do 1º de Maio (1980-1981)
	4.2.2 Shows “Canta Brasil”

	4.3 Canção emblemática do Movimento Sindical
	4.3.1 “Vou renovar”


	5. CAPÍTULO
	5.1 MPB, trabalhadores e Igreja Católica
	5.1.1 A Igreja Católica e a Ditadura Militar

	5.2 A MPB nos materiais da Igreja
	5.2.1 Igreja, obras e materiais musicais
	5.2.2 A MPB nos folhetos, nos livros de cantos e em materiais de evangelização católicos

	5.3 Canção emblemática na Igreja Católica
	5.3.1 “O cio da terra”


	6. CAPÍTULO
	6.1 Direitos Humanos, Anistia e Ditadura Militar
	6.2 Shows e Anistia
	6.2.1 MPB e Direitos Humanos
	6.2.2 A MPB pela Anistia

	6.3 Canção emblemática da Anistia
	6.3.1 “O bêbado e a equilibrista”


	7. CAPÍTULO
	7.1 A MPB e as campanhas eleitorais de oposição
	7.1.1 As campanhas eleitorais de 1974 e 1976: a oposição reprimida
	7.1.2 A campanha eleitoral de 1978: a MPB e o auge do “Frentismo de oposição”
	7.1.3 1980: a MPB e a ausência de eleições
	7.1.4 A eleição pluripartidária de 1982: a força da MPB

	7.2 A MPB nas “Diretas Já”
	7.2.1 O primeiro comício de 1983
	7.2.2 A MPB nos comícios de 1984

	7.3 Canção icônica das Diretas
	7.3.1 “Vai passar”


	CONSIDERAÇÕES FINAIS
	BIBLIOGRAFIA/ FONTES
	ANEXOS


