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RESUMO 
 

 

GAMA, George Genesis Alves. ―Apesar de Você, Amanhã há de ser, Outro dia‖: Censura 

ao histórico primeiro encontro de Caetano Veloso e Chico Buarque no Teatro Castro 

Alves em 1972. 2018. 98 f. Trabalho de conclusão de curso (monografia) ─ Curso de 

Licenciatura em História. Universidade Estadual de Feira de Santana ─ UEFS. Feira de 

Santana, 2018.  

 

Ao longo das linhas desta monografia, propusemo-nos a fazer o estudo do histórico primeiro 

encontro de Caetano Veloso e Chico Buarque, realizado no palco do Teatro Castro Aves na 

cidade de Salvador, capital da Bahia, entre os dias 10 e 11 de novembro do ano de 1972. 

Intitulado como Show do Encontro, deu origem ao disco Caetano e Chico Juntos e Ao Vivo ─ 

fruto de gravações efetuadas ao vivo no espetáculo e lançado perto do natal deste mesmo ano. 

Tornando-se, um profícuo ponto de partida para investigação histórica na medida em que 

acaba reunindo dois dos cancionistas mais talentosos e antigos supostos desafetos do contexto 

dos emblemáticos Festivais de Música Popular Brasileira da década de 1960, e, também, 

porque representou uma ameaça em potencial à ditadura civil-militar do Brasil (1965-1985). 

Visto que dispomos de fontes que indicam que os agentes dos aparelhos repressivos montados 

pelo governo civil-militar identificaram ali uma crítica à política e a moral vigente. 

Empreendemos, nesse sentido, inúmeros esforços objetivando entender como este evento se 

transformou numa ameaça ao regime civil-militar brasileiro, ou melhor, como se tornou 

subversivo.  

 

Palavras-chave: Caetano Veloso; Censura de Diversões Públicas; Chico Buarque; Ditadura 

Civil-Militar; Música Popular Brasileira ─ MPB. 

 



ABSTRACT 

 

 

GAMA, George Genesis Alves. "Although You, Tomorrow will be, Another day": 

Censorship to the historic first meeting of Caetano Veloso and Chico Buarque at the 

Teatro Castro Alves in 1972. 2018. 98 f. Final paper (monograph) ─ Degree in History. 

Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS. Feira de Santana, 2018. 

 

In this monograph, we proposed to study the historic first meeting among Caetano Veloso and 

Chico Buarque, held on the stage of the Castro Alves Theater in the city of Salvador, capital 

of Bahia, on November 10th and 11th, 1972. It was titled as Show of the Meeting, it gave 

origin to the disc Caetano and Chico Juntos e Ao Vivo ─ fruit of recordings effected live in 

the spectacle and released near the natal of that same year. It has become a useful starting 

point for historical research, insofar as it brings together two of the most talented and old-

timers who are supposed to be disaffected in the context of the emblematic Brazilian Popular 

Music Festivals of the 1960, and also because it represented a threat in to the Brazilian civil-

military dictatorship (1965-1985). Since we have sources that indicate that the agents of the 

repressive apparatuses mounted by the civil-military government identified there a critique of 

the politics and the morality in force. Numerous efforts have been made in this regard to 

understand how this event has become a threat to the Brazilian civil-military regime, or rather, 

how it has become subversive. 

 

Keywords: Caetano Veloso; Censorship of Public Fun; Chico Buarque; Civil-Military 

Dictatorship; Brazilian Popular Music – MPB. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Apesar do tamanho, vale a pena a longa citação, visto que ajuda a contextualizar nosso 

objeto de pesquisa,  

Com que naturalidade vem às conversas sobre música popular, entre os aficionados 

por Chico Buarque ou Caetano Veloso, uma constante mútua referência, como que 

pairando um inaudito paralelo inevitável entre os dois artistas. Logo, aos moderados 

seria tudo um despropósito, uma frívola comparação entre valores equivalentes. Aos 

admiradores exaltados tão mais absurda seria a referência, uma vez que o artista de 

predileção é incomparável. Não obstante, lá está, a partir de 1967 nos diálogos pelas 

ruas, nos debates populares e acadêmicos, nas revistas, jornais e televisão, as 

permutações nem tão simples entre as duas personas, entre duas trajetórias artísticas, 

quiçá entre duas forças culturais. Eis que o fortuito paralelo fincou raízes, teve seus 

entusiastas, propósitos e consequências; nem sempre relevante, mas sintomático a 

investigação histórica
1
.  

 

Mediante ao exposto, fica evidente que nos debates que foram sendo travados entre os 

amantes da música popular brasileira, foi sendo criado um paralelo, uma inevitável 

comparação entre os atores centrais desta pesquisa: os Srs. Caetano Veloso e Chico Buarque. 

Na verdade, não nos interessa aqui promover este embate, mas demonstrar o quão 

significativo foi o primeiro encontro no plano cultural e político destas duas entidades da 

música popular, especialmente para a época, por isso, torna-se relevante pontuar que temos 

por objeto de estudo: a produção da “censura” sob o histórico “encontro de Caetano Veloso 

e Chico Buarque no Teatro Castro Alves”, na cidade de Salvador, capital da Bahia no ano de 

1972.  

Ante o que dissemos, vale ressaltar que a nossa pesquisa está situada no ano de 1972. 

Momento em que estava em curso o ambíguo ―milagre econômico brasileiro‖, iniciado após a 

promulgação do AI-5 do ano de 1968, também conhecido como o ―golpe dentro do golpe‖ 

promovido pelo regime civil-militar a partir do processo de ―modernização conservadora‖, 

que promovia um desenvolvimento econômico desigual e combinado, e, por conseguinte, 

aumentava a distância entre os setores mais pobres e dos mais ricos da sociedade brasileira. 

Ao tempo em que cerceava as liberdades individuais e democráticas da população brasileira, 

e, tentava se legitimar através da propaganda dos seus feitos na economia e da forte repressão 

a quaisquer formas de dissenso, seja ela política stricto sensu ou moral e comportamental. 

Logo depois do ―golpe dentro do golpe‖, a esfera cultural perdeu a relativa liberdade que 

continuou a gozar mesmo após o golpe civil-militar de 1964, e artistas passaram a ser 

                                                           
1
 CORREA, Priscila Gomes. "Nada me consola" cotidiano e cultura nas canções de Caetano Veloso e Chico 

Buarque. Salvador: EDUNEB, 2016, p. 19. 
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perseguidos, torturados, presos e exilados, criando uma espécie de ―vazio cultural‖ entre os 

anos de 1969 a 1972.  

Em que pese o risco de datas aproximativas, acreditamos que a foi partir de ano de 

1972 que se iniciou o processo de rearticulação do espaço social, cultural e comercial da 

MPB, com os retornos de Caetano Veloso, Chico Buarque e Gilberto Gil do exílio, com o 

surgimento de várias novas revelações e com retorno de Elis Regina às paradas de sucesso. 

Justamente nesse contexto que se insere nosso objeto, em razão de que o histórico encontro 

dos cancionistas no Teatro Castro Alves aconteceu no processo de rearticulação da MPB. 

Intitulado de Show do Encontro, foi realizado entre os dias 10 e 11 de novembro de 1972; 

acabou se tornando alvo da censura, e dele se resultou um disco fruto de gravações feitas ao 

vivo, denominado CAETANO E CHICO – Juntos e Ao Vivo, e lançado ao final do mesmo ano, 

que também passou pelo crivo da censura, pois algumas das canções tiveram trechos vetados. 

Propusemo-nos, portanto, a uma reflexão, objetivando entender como o histórico primeiro 

encontro de Caetano Veloso e Chico Buarque no Teatro Castro Alves em 1972 se configurou 

enquanto uma ameaça á ditadura civil- militar brasileira, ou melhor, como se tornou 

subversivo? 

Antes mesmo do ingresso na Universidade Estadual de Feira de Santana ─ UEFS no 

curso de Licenciatura em História já nos interessávamos por demais pelo período mais 

fascinante e peculiar da nossa história como nação, o regime civil-militar brasileiro; 

assistíamos aos filmes e fazíamos a audição das canções de Chico Buarque, Elis Regina, 

Maria Betânia, Caetano Veloso, Geraldo Vandré, entre outros, que falavam deste período. 

Logo quando iniciamos nossas pesquisas na academia, passamos a realizar leituras 

exploratórias e escarafunchar alguns arquivos na internet em busca de fontes sobre a temática. 

A nossa caminhada foi muito acidentada, por muitas vezes mudamos de enfoque e perspectiva 

até encontrarmos uma série de documentos ligados ao Centro de Informações da Aeronáutica 

─ CISA, no site Documentos Revelados, que demonstra que o show protagonizado por 

Caetano Veloso e Chico Buarque no Teatro Castro Alves no ano de 1972 foi alvo dos 

aparelhos repressivos montados durante a ditadura civil-militar brasileira, que julgaram haver 

ali uma ameaça.  

Vale destacar, nesse sentido, que a CISA foi um dos órgãos criados dentro das Forças 

Armadas junto ao Centro de Informações do Exército ─ CIE e o Centro de Informações da 

Marinha ─ CENIMAR, para garantir o funcionamento do Sistema Nacional de Informações ─ 

SNI, que se tratava de uma vasta rede de espionagem implantada em todo o território 
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nacional, e, tinha a função de ―produzir e receber informações sobre interesses relativos ao 

território nacional [...], a fim de proteger a pátria dos riscos ofertados pelos subversivos‖. 

Integravam-se, também, ao SNI outros órgãos do poder executivo, como a Divisões de 

Segurança e Informações ─ DSI, e da Polícia Civil, como o Departamento de Policia Federal 

─ DPF, desempenhando a função de coleta, juntamente com a organização das informações.  

Foi criado com alicerce ideológico dos ditames da antiga Doutrina de Segurança Nacional, 

que tinha como propósito maior enquadrar toda ―a sociedade nas exigências de uma guerra 

interna, física e psicológica, de característica anti-subversiva contra o chamado inimigo 

comum‖ 
 2

.  

A descoberta da documentação possibilitou a elaboração de um objeto de estudo bem 

mais consistente, pois percebemos uma conexão entre a produção da censura sobre o Show 

Encontro e os vetos de trechos das canções do disco CAETANO E CHICO – Juntos e Ao Vivo. 

Tornando, dessa maneira, a produção da censura sobre o histórico primeiro encontro de 

Caetano Veloso no ano de 1972 num profícuo ponto de partida para a investigação histórica. 

Foram estas, portanto, as principais fontes utilizadas em nossa pesquisa, ainda em andamento, 

que tendo como base uma análise qualitativa ─ da documentação e do disco ─ permitiu-nos 

vislumbrar a partir de um evento específico uma conjuntura mais ampla sobre o 

funcionamento e as motivações para os vetos da censura de diversões públicas, com ênfase na 

censura musical.  

Após empreendermos estas assertivas acreditamos que se torna necessário frisar que 

nosso trabalho aufere relevância acadêmica, por trazer uma contribuição para a historiografia 

produzida acerca da censura de diversões públicas, mais especifica da censura musical no 

contexto da ditadura civil-militar brasileira (1964-1985), ao propor uma análise qualitativa. 

Uma vez que os estudos feitos anteriormente eram pautados majoritariamente em análises 

quantitativas, ─ como os de Carlos Fico e de Maika Lois Carocha ─ que deixam margem para 

feitura de alguns questionamentos, pois ao centrar suas análises apenas nos números, acabam 

não se atentando para fatores que certamente ajudam a melhor entender a historicidade do 

período.  

Logo no primeiro capítulo deste trabalho temos por objetivo compreender como 

Caetano Veloso e Chico Buarque se tornaram uma ameaça à ditadura civil-militar brasileira. 

Iniciamos, portanto, tentando entender como a efervescência cultural e politica dos anos de 

                                                           
2
 HESSMANN, Dayane Rúbila Lobo. COMBATENDO A ―PESTE VERMELHA‖: A construção do subversivo 

entre o alto e baixo escalão dos órgãos de repressão durante a Ditadura Militar Brasileira. In. ANPUH – XXV 
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1960 forjaram setores sociais extremamente críticos à política e aos padrões morais vigentes. 

Debruçamo-nos, em seguida sobre os recorrentes debates estético-ideológicos que 

fomentavam a cena musical brasileira dos anos de 1960, articulado a uma conjuntura histórica 

marcada pela repressão pelo conservadorismo, que transformava ao mesmo tempo Caetano 

Veloso e Chico Buarque em alienados para os cancionistas e público de canções de protesto e 

subversivos para os agentes dos aparelhos repressivos montados durante regime civil-militar. 

Por último, procuramos entender como se organizou a cena musical brasileira nos anos 

subsequentes ao aprofundamento da repressão já existente após a promulgação do AI-5 em 

1968.  

No segundo capítulo deste trabalho temos o objetivo de entender como foi produzida 

a censura sobre o show e o disco de Caetano Veloso e Chico Buarque do ano de 1972. 

Primeiramente, buscamos contextualizar como era feita a produção da censura nas diversões 

públicas, especificamente a musical durante o período da ditadura civil-militar brasileira. 

Logo após, realizamos a análise da série de documentos ligados a CISA, que revelam como 

foi feita a produção da censura sob o show dos cancionistas no Teatro Castro Alves em 1972. 

Em seguida, realizamos a análise do disco, não obstante, vale ressaltar que não fizemos uma 

―abordagem estética‖, procuramos identificar apenas as ―motivações para os referidos vetos‖. 

Por fim, procuramos identificar quais as estratégias de resistência utilizadas pelos cancionistas 

para burlar a cerco da censura, e emitir recados críticos a política e aos padrões morais 

vigentes.  

 

 

Desejo a todos (as) uma boa leitura! 

 

 

                                                                                                                                                                                     

SIMPÓSIO NACIONAL DE HISTÓRIA. 2009, Fortaleza. Anais. Fortaleza: UFC, 2009, p. 1-8, p. 03. 



 

2. CAPÍTULO 1  ─ ENTRE A ALIENAÇÃO E A SUBVERSÃO: A CONJUNTURA 

MUSICAL BRASILEIRA ENTRE MEADOS DOS ANOS DE 1960 E INICIO DOS 

ANOS DE 1970 

 

Vou voltar 

Sei que ainda vou voltar 

Para o meu lugar 

Foi lá e é ainda lá 

Que eu hei de ouvir cantar 

Uma sabiá 

 

Chico Buarque e Tom Jobim, Sabiá (1968). 

 

 

E eu digo não 

E eu digo não ao não 

Eu digo: 

É! -- proibido proibir 

É proibido proibir 

É proibido proibir 

É proibido proibir...  

 

Caetano Veloso, É proibido proibir (1968). 

 

 

2.1 EFERVESCÊNCIA CULTURAL E POLITICA DA DÉCADA DE 1960 

 

Parafraseando Roberto Schwarz, Heloisa Buarque de Holanda diz-nos que estávamos 

―irreconhecivelmente inteligentes‖ 
3
, referindo-se à politização de diversos setores da 

sociedade brasileira na década de 1960, especialmente os artistas e intelectuais de esquerda. 

Por estudarmos a censura ao histórico primeiro encontro de Caetano Veloso e Chico Buarque 

no Teatro Castro Alves em 1972, objetivando entender como acabaram se configurando 

enquanto ―ameaças‖ a ditadura civil-militar, ou melhor, como se tornaram ―subversivos‖. 

Levou-nos, assim, a estudar mais detidamente as suas inserções sociais na efervescência 

cultural e política da sociedade brasileira dos anos finais de 1950, e início dos de 1970. 

Percebemos, então, que fatores históricos objetivos possibilitaram a efervescência política e 

cultural do período, e forjaram setores sociais com posicionamentos ideológicos e graus de 

engajamento distintos, extremamente críticos a política e aos padrões morais e 

                                                           
3
 HOLLANDA, Heloisa Buarque; GONÇALVES, Marcos. Cultura e participação nos anos 60. São Paulo: 

Brasiliense, 1982, p. 08. 
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comportamentais vigentes no regime civil-militar, transformando-se, por conseguinte em 

ameaças subversivas.  

Antes de mais nada, precisamos evidenciar que a efervescência cultural e política dos 

anos de 1960 não se restringiram ao Brasil, mas aconteceu em escala internacional. 

Apresentaremos agora apenas possíveis conexões entre os movimentos políticos e culturais 

internacionais e os brasileiros para não fugirmos aos propósitos, pois o que pretendemos é 

entender como suas inserções sociais, os transformaram em ameaças à ditadura civil-militar. 

Acreditamos, portanto, que as diversas revoluções que haviam se concretizado, ou melhor, 

que se saíram vitoriosas, ou estavam em curso no plano internacional, são essenciais para 

entendermos o imaginário contestador de setores da sociedade brasileira da década de 1960. 

As revoluções dos diversos povos subdesenvolvidos contra as potências mundiais pela sua 

libertação nacional se transformaram em exemplos concretos para os demais, inclusive os 

brasileiros, sendo marcada pelo caráter socialista, e pelo papel destacado dos trabalhadores do 

campo, a exemplo acontecimentos relacionados à revolução cubana de 1959, à independência 

da Argélia em 1962, à guerra antiimperialista em curso no Vietnã, às lutas anticoloniais no 

continente africano, entre outras
4
. 

Ao mesmo tempo, as esquerdas de todo o mundo questionavam a burocratização e a 

acomodação do socialismo soviético a nova ordem instaurada pela Guerra Fria, incapaz de 

fazer as necessárias mudanças sociais, políticas e econômicas para alcançar o comunismo
5
. 

Abriu-se, assim, espaço para a juventude de esquerda de todo o mundo buscar outras 

inspirações, como por exemplo, o maoísmo da revolução cultural proletária chinesa em curso 

a partir de 1966, que se tornou uma alternativa à burocratização do socialismo da União 

Soviética. As lutas pela emancipação nacional e as diversas ressalvas em relação ao 

socialismo soviético davam margem para surgir propostas terceiro-mundistas, que buscavam 

um caminho alternativo para a humanidade, melhor que o capitalismo ou mesmo o 

comunismo. Todavia, o modelo soviético continuava a se constituir enquanto uma inspiração 

para todos os partidos comunistas do mundo, caindo por terra apenas em 1989 com a queda 

do muro de Berlim, evento que ficou marcado na história como o marco da desintegração da 

União Soviética
6
.  

                                                           
4
 RIDENTI, Marcelo. Em busca do povo brasileiro: artistas da revolução, do CPC à era da TV. Rio de 

Janeiro: Editora Record, 2000.p. 33-34. 
5
 Cf. BROUÉ, Pierre. União Soviética: da revolução ao colapso. Rio Grande do Sul: Editora da 

Universidade/UFRGS, 1996. 
6
 RIDENTI, 2000, p. 34-35. 
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Os acontecimentos ocorridos em escala internacional tiveram sua cota de influência, 

entretanto, foram principalmente às transformações políticas, sociais e econômicas que 

estavam ocorrendo no país que possibilitaram a efervescência cultural e política do período. 

Estava em andamento o processo de democratização social e política do país, buscava-se a 

construção de uma política externa independente, a libertação nacional, o combate ao 

imperialismo e aos latifúndios e as reformas de base (agrária, educacional e tributária, dentre 

outras mais que possibilitassem uma melhor distribuição de renda e o acesso  a cidadania). 

Irromperam diversos movimentos reivindicatórios pelo país, como, por exemplo, os 

trabalhadores rurais organizaram as ligas camponesas (cujo líder era nordestino, o deputado 

socialista Francisco Julião) para reivindicar a reforma agrária; os trabalhadores urbanos 

organizaram o movimento sindical, criaram a CTG (Conferência geral dos trabalhadores) e 

reivindicavam melhorias salariais; os estudantes fundaram o MEB (Movimento de educação 

de base), o MCP (Movimento de Cultura Popular, baseado no método de conscientização de 

Paulo Freire) e os CPCs (Centros populares de cultura) ligados à UNE (União Nacional dos 

Estudantes), objetivando conscientizar as massas e propondo melhorias econômicas, políticas 

e sociais para país
7
.  

Tanto Caetano Veloso quanto Chico Buarque, quando eram apenas estudantes 

universitários, vivenciaram intensamente a efervescência cultural e política dos anos de 1960. 

Deixamos, portanto, um espaço à parte para refletirmos sobre como a cultura política 

nacional-popular que influenciava a psique de estudantes e intelectuais de esquerda dos anos 

de 1960, ligados às diversas manifestações culturais que se desenvolviam no período, como 

por exemplo, o Cinema Novo, o Teatro Arena, o Show Opinião e os CPCs da UNE. 

Especialmente no campo musical surgiram os movimentos da Bossa Nova, da MPB e do 

Tropicalismo,
8
 aos quais estavam alinhados os compositores Carlos Lira, Edu Lobo, Nara 

Leão, Maria Betânia, Geraldo Vandré, Chico Buarque, Gilberto Gil, Caetano Veloso e etc
9
. 

Em que pese às suas especificidades, cada uma dessas manifestações culturais estava centrada 

na cultura política nacional-popular, e buscavam de maneiras diferentes, ou até mesmo 

antagônicas, superar o subdesenvolvimento nacional e construir uma identidade para povo 

brasileiro
10

. 

                                                           
7
 HOLLANDA; GONÇALVES, 1982, passim. 

8
 Antes de mais nada, precisamos enfatizar que o Tropicalismo atingiu outros campos artísticos, como as artes 

plásticas com Hélio Oiticica, o Cinema Novo com Glauber Rocha, entre outros, não se restringindo a música 

popular. 
9
 Alguns trabalhos produzidos no período não conseguem perceber o tropicalismo enquanto mais uma das 

manifestações da cultura política desses anos, colocando-o como uma ruptura, ou cisão com o nacional-popular.  
10

 RIDENTI, op. cit., p. 269. 
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Antes de prosseguir, cabe um esclarecimento, o que chamamos de nacional-popular 

nunca chegou a se constituir enquanto um conceito bem delineado, pois não houve elaboração 

teórica a respeito, antes disso, representava um conjunto de manifestações culturais 

heterogêneas, ―não obstante, tinha em comum a perspectiva de revolução socialista ou 

nacional democrática, privilegiando o ‗povo‘ como sujeito histórico da revolução‖ 
11

. 

Temáticas como o do favelado, do morro, do imigrante nordestino, do sertão, da seca, da 

exploração, dentre outras, estiveram presentes nas diversas manifestações culturais da década 

de 1960. 

Acreditamos que a conjuntura política e social criada pelas influências externas e pelas 

próprias contradições internas da sociedade brasileira do começo da década de 1960 

constituíram-se enquanto um dos ―poucos momentos da nossa história o que poderíamos 

chamar de ‗forças progressistas‘ tivessem se visto tão próximas do poder político‖ 
12

. 

Intelectuais e artistas pensavam estar na crista da onda da revolução brasileira em curso, 

revolução não apenas política, mas também ―econômica, cultural, enfim, em todos os sentidos 

e com os significados mais variados, marcaram profundamente o debate político e estético‖ 
13

. 

Noutras palavras, enquanto uns propunham a revolução política inspirando-se no modelo 

soviético, ou na revolução cubana ou chinesa, outros propunham uma transformação que 

passaria pelas transformações dos costumes, inspirando-se no maio francês, no movimento 

hippie, na contracultura, na liberação sexual, no homossexualismo e no consumo de drogas 

pesadas. 

Esboçava-se no país, na perspectiva de Jacob Gorender, entre os anos de 1960 e 1964, 

uma situação pré-revolucionária, pois estávamos vivenciando o auge ―da luta de classes‖, 

ameaçando a ordem capitalista estabelecida, pelas constantes reivindicações dos de baixo, 

definindo por isso mesmo o golpe direitista como ―contra revolucionário‖ e preventivo
14

. 

Proporcionando, por conseguinte, uma ingrata surpresa para os artistas e intelectuais, ainda 

mais sem resistência, como fica claro nas assertivas de Chico Buarque em entrevista para a 

Folha de São Paulo:  

Nos anos 50 havia mesmo um projeto coletivo, ainda que difuso, de um Brasil 

possível, antes mesmo de haver a radicalização de esquerda dos anos 60. O 

Juscelino, que de esquerda não tinha nada, chamou o Oscar Niemeyer, que por acaso 

era comunista, e continua sendo, para construir Brasília. Isso é uma coisa fenomenal. 

                                                           
11

 SANTOS, Daniela Vieira dos. Apontamentos para uma análise sociológica da canção: um estudo sobre os 

―Brasis‖ de Chico Buarque e Caetano Veloso. In. Congresso da Associação Latino Americano de Sociologia, 

2013, Santiago. Crisis y Emergencias Sociales em America Latina, 2013, p. 04.  
12

 HOLLANDA; GONÇALVES, 1982, p. 11. 
13

 RIDENTI, 2000, p. 44. 
14

 GORENDER, Jacob. Combate nas trevas: a esquerda brasileira: das ilusões perdidas à luta armada. São 

Paulo: Ática, 1987, p. 66-67. 
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(...) Brasília não é condenável por ter sido construída. Ela foi construída sustentada 

numa ideia daquele Brasil que era visível para todos nós. Inclusive nós, que 

estávamos fazendo música, teatro etc. Aquele Brasil foi cortado evidentemente em 

64. Além da tortura, de todos os horrores de que eu poderia falar, houve um 

emburrecimento (grifo nosso) do país. A perspectiva do país foi dissipada pelo 

golpe
15

.  

 

R. Schwarz aponta que, apesar ―da ditadura de direita, há relativa hegemonia cultural 

da esquerda no país‖
16

, portanto, podemos perceber que, logo de imediato, o governo militar 

não pude ou não soube pôr um fim na efervescência cultural e política do país, pois a esfera 

da cultura continuou gozando de uma relativa liberdade, mesmo após golpe do ano de 1964. 

Artistas, intelectuais e outros setores da sociedade não deixaram de expressar suas 

insatisfações perante as medidas
17

 da ditadura civil-militar a partir das peças teatrais, dos 

filmes do cinema, das canções, dos protestos de rua, algumas organizações como a ALN e a 

VPR se radicalizaram, chegando à luta armada, ou até mesmo em conversas a portas fechadas.  

Em decorrência dos acontecimentos nacionais e internacionais, do emblemático ano de 1968, 

ocorreu no Brasil uma manifestação que se tornou histórica, a Passeata dos Cem Mil, que 

contava com a participação dos sindicatos, dos estudantes e de artistas e intelectuais, 

inclusive, com a presença de Caetano Veloso e Chico Buarque como podemos ver na imagem 

abaixo. 

 

                                                           
15

 Maffei, Evangelina. 1999 – As CIDADES. Caetanovelosoemdetalle. 13 março 2018. Disponível em: < 

http://caetanoendetalle.blogspot.com.br/2018/03/1999-as-cidades.html>. Acesso: 10 abr. 2018. 
16

 SCHWARZ, Roberto. Cultura e política, 1964-1969 – alguns esquemas. In: O pai de família e outros 

estudos. 2. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992, p. 62. 
17

 Entre as principais medidas, podemos mencionar: as demissões em massa dos funcionários públicos 

opositores, cassações dos mandatos dos deputados opositores, massificação e privatização do ensino superior; 

perseguição às organizações dos trabalhadores (urbanos e rurais), a União Nacional dos Estudantes; entre outras.  
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Figura 1 – Caetano Veloso e Chico Buarque na passeata dos Cem Mil 

 
Fonte:  (MAFFEI, 2017) 

 

Eclodiram em paralelo, movimentos contestatórios a nova ordem mundial, sobretudo 

em 1968, como por exemplo, o Maio libertário dos estudantes franceses, o massacre de 

estudantes no México, a Primavera de Praga e às passeatas norte-americanas contra a guerra 

do Vietnã
18

. 

Em 1968, após a promulgação do AI-5, decretava-se paulatinamente, segundo Marcelo 

Ridenti, o fim da efervescência cultural e política dos anos 1960, a partir do aprofundamento 

da repressão e censura que dificultava a manifestação de quaisquer formas de dissenso. 

Observou-se, nessa esteira, seguidas derrotas das esquerdas em escala nacional e 

internacional, ao tempo em que o regime civil-militar realizava o ―milagre econômico 

brasileiro‖, através do processo de consolidação da ―modernização conservadora‖ 
19

. 

Promoveu, por conseguinte, um desenvolvimento econômico desigual e combinado, 

aumentando a distância entre os setores mais pobres e os setores mais ricos da população, 

assim como o cerceamento das liberdades individuais e democráticas do povo brasileiro. 

Realizou-se, também uma vertiginosa urbanização do país, deixando de ser majoritariamente 

rural para se tornar eminentemente urbano em pouco mais de 20 anos, entre 1950 a 1970, 

acarretando inúmeros problemas sociais, culturais e econômicos para a sociedade brasileira. 

Objetiva legitimar-se perante a sociedade, através da propaganda dos êxitos econômicos e da 

                                                           
18

 RIDENTI, Marcelo. A canção do homem enquanto seu lobo não vêm: cultural agitation and the option on 

brazilian revolution, 1964-69. Perspectivas, São Paulo, v. 14, p. 1-40,1991, p. 03. 
19

 RIDENTI, 1991, p. 07-08. 
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coerção a quaisquer formas de oposição, para fazer uma ―transição lenta gradual e segura 

para a democracia, garantindo a continuidade do poder político e econômico das classes 

dominantes‖ 
20

. 

Iniciando-se, em meados da década de 1960, o processo de reordenamento da Indústria 

Cultural
21

 acabou se consolidando em 1968, após o recrudescimento da repressão e da 

modernização conservadora, atraindo artistas e intelectuais críticos à ordem do capital. 

Segundo autores como Marcelo Siqueira Ridenti e Renato Ortiz, a cultura política nacional-

popular que forjava artistas e intelectuais críticos a ordem, ou até mesmo revolucionários 

desde as décadas de 1950 e 1960, foi absorvida desfiguradamente pelo mercado de bens 

culturais, transformando-a na ideologia da Indústria Cultural das décadas de 1970 e 1980, ou 

seja, uma percepção que se pretendia crítica passou a ser usada para justificar a ordem
22

. 

Acreditamos, entretanto, que não podemos falar que os artistas foram cooptados pelo 

mercado, ao menos não no campo da música popular, visto que a cultura política nacional-

popular nunca foi pensada fora, mas dialogando intrinsicamente com o mercado de bens 

culturais. 

 

 

2.2 O NASCIMENTO DA MPB 

 

Após fazermos estas considerações iniciais acerca da efervescência cultural e política 

da década de 1960, na qual os atores centrais deste trabalho estavam emersos. 

Intencionaremos a partir de agora entender como o contexto histórico marcado pelo 

autoritarismo do Estado, por uma cultura política nacional-popular e pela reorganização da 

Indústria Cultural, fomentou o debate estético-ideológico na cena musical brasileira que 

originou a moderna música popular brasileira (MMPB ou mesmo MPB) por volta de 1965. E, 

também como foi construída a ambígua questão, sob os cancionistas: ―alienados‖ ou 

―subversivos‖, no entanto, neste tópico a reflexão está centrada apenas em Chico Buarque. 

Pois ao tempo em que Chico Buarque tornava-se gradualmente uma ameaça, um subversivo 

aos olhos do governo devido à sua participação na passeata dos Cem Mil e da peça Roda 

Viva, o obrigando a se autoexilar na Itália, por cerca de um ano, enquanto era considerado aos 
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 Idem., 2000, p. 290. 
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 Cf. ORTIZ, Renato. A moderna tradição brasileira: cultura brasileira e indústria. São Paulo: Brasiliense, 

1988. 
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olhos de outros cancionistas e do público de música popular brasileira (MPB) como um 

alienado. 

Antes de seguir adiante, precisamos destacar que, devido ao fato, de que tanto Chico 

Buarque quanto Caetano Veloso pertencerem a uma nova geração de cancionistas que 

pretendiam politizar a Bossa Nova, é imprescindível nos debruçarmos primeiro sob a eclosão 

do movimento ainda em finais da década de 1950, e seu impacto na cena musical brasileira. 

Por entender que a vida cultural não se constitui enquanto mero reflexo da vida material, nos 

afastando, assim, de análises como a de José Ramos Tinhorão que aponta a Bossa Nova como 

reflexo do nacional-desenvolvimentismo capitalista do período de Juscelino Kubitschek
23

. 

Entendemos, portanto, o surgimento da Bossa Nova enquanto uma das maneiras encontradas 

por segmentos médios da sociedade brasileira de ―interpelação artístico-cultural‖ da ―utopia 

modernizante e reformista‖, daqueles anos marcados por um projeto coletivo que buscava 

superar o subdesenvolvimento nacional, e construir de uma identidade para o povo brasileiro. 

Marcos Napolitano aponta que o surgimento da Bossa Nova nos anos finais da década de 

1950 aconteceu articulado com o processo de reorganização da indústria cultural brasileira, e 

este acabou representando o marco inicial do ―processo de ‗substituição de importações‘ do 

campo do consumo cultural, parte do processo de institucionalização da ‗moderna‘ MPB‖ 
24

. 

Em outras palavras, quer dizer que a partir do advento da Bossa Nova, houve um gradativo 

processo de substituição das canções estrangeiras por canções nacionais no mercado musical 

brasileiro, abrindo um espaço para os músicos nacionais, que saíam do quase anonimato para 

o estrelato.  

Segundo as assertivas elaboradas por Ligia Vieira Cesar acerca do movimento musical 

―a Bossa Nova rompe com a herança do samba ‗tradicional‘ [...] modificando o seu ritmo e 

suas letras [...] a música que se tornou um hino, um manifesto da nova maneira de cantar‖ 
25

. 

Tomamos emprestado esse trecho para o utilizarmos como exemplo de alguns estudos que 

apontam a Bossa nova enquanto uma total ruptura com o Samba Tradicional, ou ―quadrado‖ 

Questionava-se o Samba Tradicional, desde meados da década de 1950, por ser considerado 

parado em sua evolução e ter como temas centrais, apenas o ―morro‖ e o ―barracão‖. 

Entretanto, fosse ou não antiquado, nunca foi totalmente descartado na cultura musical 

brasileira, nas palavras de Marcos Napolitano, o problema é colocado da seguinte maneira: 
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 Cf. TINHORÃO, José Ramos. História social da música popular brasileira. São Paulo: Editora 34, 1998. 
24

 NAPOLITANO, Marcos. Seguindo a canção: engajamento político e indústria cultural na MPB (1959 

1969). São Paulo: Annablume/FAPESP, 2001, p. 11. 
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―nem a Bossa Nova apagou do cenário musical o samba tradicional e o samba-canção [...], 

comercialmente fortes nos anos 50, nem se constituiu sem dialogar com estes estilos‖
26

. 

Acreditamos, portanto, que a ruptura ensejada pela Bossa Nova, não significou a superação 

das experiências musicais anteriores, mas o início de um processo de renovação musical. 

Possibilitou, por conseguinte, a inserção de novos extratos sociais, inicialmente setores da 

classe média alta, com mais acesso à informação e ligados ao meio universitário. 

Posteriormente, em meados da década de 1960, após a difusão dos aparelhos televisivos e dos 

Festivais de Música Popular, a classe média baixa passou a consumir as canções da Bossa 

Nova.  

Em princípios de 1960, a agitação cultural e política paulatinamente levaram ao 

acirramento de posições ideológicas e dos conflitos sócio-políticos, por causa das discussões 

sobre as reformas de base empreendidas no Governo de João Goulart, e do engajamento de 

estudantes e intelectuais na vida política do país, sobretudo através dos CPCs da UNE. 

Obrigando-os, assim, como expõe Marcos Napolitano, a tomada de uma posição política e 

levando-os a um impasse: ―Era preciso rejeitar a Bossa Nova, sem rejeitar a Bossa Nova‖ 
27

. 

Ou seja, havia a necessidade de interpelação do contexto histórico por cancionistas e público, 

levando-os a politizar a Bossa Nova, mas por ser um estilo musical aceito tanto pelos músicos 

mais destacados, quanto pelo jovem púbico universitário, não podia ser totalmente rejeitada. 

Tornou-se, portanto, imprescindível o estabelecimento de demarcações mais precisas entre a 

Bossa Nova influenciada pelo Jazz, que passou a simbolizar o entreguíssimo ao capital 

nacional e internacional, além de alienação política por não se preocupar com as questões 

nacionais, e uma Bossa Nova nacionalista, ligada à tradição do Samba, preocupada com 

questões nacionais, ao tempo em que buscava conscientizar o povo, adquirindo o papel de 

canção engajada, participante daquilo que ficou conhecida, posteriormente, por canção de 

protesto
28

.  

Em alguma medida, grande parte dos artistas e intelectuais dos anos de 1960 acabou 

contaminada pelos ideais de esquerda vinculados pelo Manifesto dos CPCs da UNE
29

, 

inclusive Caetano Veloso e Chico Buarque nos primeiros anos das suas carreiras, acreditando 
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 NAPOLITANO, op. cit., p. 16. 
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 NAPOLITANO, 2001, p. 25. 
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 Em que pese os interesses mercadológicos, o rompimento de Carlos Lyra com a Bossa jazzista, juntamente 
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na função social e política da canção popular, participando de shows para estudantes 

universitários promovidos pela UNE ou até escrevendo trilhas sonoras para peças de teatro. 

Por exemplo, um dos primeiros trabalhos de Chico Buarque, quando ainda era apenas um 

estudante de arquitetura da FAU, foi musicar Morte e Vida Severina (João Cabral de Melo 

Neto) e O e A.  

Em linhas gerais, o Manifesto do CPC da UNE propunha uma arte revolucionária 

destinada à conscientização política das massas, a partir de críticas às condições de vida dos 

―favelados‖ e ―sertanejos‖. Os cancionistas teriam que adotar novos valores e procedimentos 

para tornar sua mensagem crítica o mais didática possível, para que as massas pudessem 

captar o sentido, nem que para isso fosse sacrificada a qualidade estética de suas canções. 

Transfigurando os ―temas amorosos, de colorações românticas e presentes nas canções 

bossanovistas [...] na canção de combate social [...] em novos temas amorosos, que 

substituíram a exaltação da mulher, da paisagem carioca pelo enaltecimento afetivo do povo 

brasileiro‖ 
30

. 

Daniela Vieira dos Santos ao estudar a aproximação de Caetano Veloso e Chico 

Buarque com discursos do Manifesto do CPCs, a partir de entrevistas concedidas no calor do 

momento, destaca que Chico Buarque em sua fala passa a ideia de que sua música era para o 

povo, 

Minha música fala com o povo [...]. Fazer música brasileira é procurar falar com 

o povo. Fazer samba numa linguagem que o povo não entende é somente ser 

festivo e isso não existe em música (*grifos meus) [...]. É necessário fazer música 

com as expressões do povo. Melhor que seja com aquilo que todos pedem ou 

sentem. O significado, o conteúdo da música popular é sempre o mesmo. O que é 

preciso é sempre criar imagens novas, coisa que está ficando difícil hoje
31

. 

 

Caetano por sua vez, embora não falasse de povo, mostrava-se preocupado com a realidade 

brasileira, 

Em 1960 fui para Salvador e ingressei na Faculdade de Filosofia. Estava em 

evidência a bossa-nova de João Gilberto. Depois de ouvir o que ele fazia, resolvi 

enfrentar com maior responsabilidade a tarefa de saber música. [...]. Hoje digo o 

que sinto com o aperfeiçoamento que adquiri e com a consciência que a 

realidade brasileira me dá (*grifo meus). Foi assim que falei de amor, na música 

Um Dia
32

. 
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Os dois cancionistas, num primeiro momento das suas carreiras, bem como outros 

artistas, tentaram assimilar os ideais propostos pelo Manifesto do CPCs da UNE, porém, 

existe um consenso na historiografia produzida sobre a música popular brasileira de que as 

canções engajadas não se limitaram aos parâmetros de produção fornecidos pelo Manifesto. 

Ao tempo em que a postura político-ideológica e os temas das letras exteriorizavam a adesão, 

os parâmetros musicais mostravam que a Bossa Jazzista continuava como um referencial, 

além de não conseguirem uma ampla penetração popular, restringindo-se ainda a setores das 

classes médias altas.  

Os entusiastas da canção engajada, em meio à decepção provocada pelo golpe civil-

militar de 1964, e ao processo de reordenamento de uma nascente Indústria Cultural, 

repensaram os antigos parâmetros de criação e recepção, fornecidos pelo Manifesto do CPCs. 

Logo após o golpe, realizaram uma série de eventos musicais, voltados para o samba 

tradicional, ou samba de Morro, e destinados ao público jovem universitário de esquerda, 

localizados em torno do Teatro Paramount em São Paulo e do show Opinião no Rio de 

Janeiro, lançando vários cancionistas, como Chico Buarque e Elis Regina no mercado
33

. 

Dessa forma, visava-se transformar os cancionistas, os espaços de recepção de suas canções e 

seu público em parte de uma esfera pública de oposição civil a ditadura civil-militar 

brasileira
34

. 

Por volta de 1965, surgia um moderno produto cultural no mercado de bens culturais 

brasileiro, chamado de Moderna Música Popular Brasileira (MMPB), ou simplesmente MPB. 

Parecia, a primeira vista um gênero musical específico, mas procurava sintetizar toda a 

tradição musical brasileira, apropriando-se da memória musical nacional-popular, absorvia 

elementos da tradição folclorista do morro e do sertão, reconectavam-se a tradição do samba, 

e nacionalizava a ideia de ruptura moderna, ensejada a partir da eclosão da Bossa Nova nos 

anos finais de 1950 – com tudo isso se colocava ao lado de um pensamento à esquerda. 

Alinharam-se a esse novo movimento musical, antigos cancionistas da Bossa Nova, como 

Vinicius de Moraes, Sergio Ricardo, Nara Leão, Edu Lobo e Geraldo Vandré, e novos 

cancionistas, como Elis Regina, Chico Buarque, Gilberto Gil, Caetano Veloso, entre outros. 

Tinha o propósito de fazer um produto cultural capaz de difundir ideologias de esquerda, que 

fosse entendida por todas as classes sociais, e de se realizar enquanto mercadoria cultural, 

                                                           
33
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equacionando os antigos impasses bossanovistas de comunicabilidade e popularidade
35

. 

Todavia, precisamos enfatizar o importante papel da TV para a equação dos impasses, 

sobretudo o sucesso do programa O Fino da Bossa, que possibilitou a ampliação do público. 

Entendemos, portanto, que o mercado de bens culturais não era um veiculo neutro ou um mal 

necessário para a circulação de canções engajadas, mas um dos seus elementos 

estruturantes
36

. 

Priscila Gomes Correa atesta nossa assertiva, quando aponta que a experiência 

televisiva possibilitou a Chico Buarque, Caetano Veloso e outros, uma grande ―projeção 

nacional, e a relação com a tradição popular passava agora, fundamentalmente pela mediação 

televisiva e da crítica na gestação de novas maneiras de representatividade na sociedade‖ 
37

. 

Entretanto, a difusão dos programas televisivos possibilitou, também, a realização enquanto 

mercadoria cultural do movimento musical Iê-Iê-Iê e do programa Jovem Guarda
38

, que 

passaram a disputar franjas de público no mercado de bens culturais com os emepebistas e 

com o programa Fino da Bossa, este fato transvestiu-se em uma disputa político-ideológica 

entre dois movimentos musicais, um considerado conscientizador e outro alienador das 

massas. 

Aproveitando-se dos embates, e do crescente interesse pela canção popular, sobretudo 

nos meios mais intelectualizados e dos jovens universitários, as emissoras televisivas (TV 

Excelsior, TV Record, entre outras) realizaram diversos Festivais de Música Popular a partir 

de 1965, entrando paulatinamente em colapso a partir dos anos finais da década de 1960. As 

carreiras artísticas de Chico Buarque e Caetano Veloso ganharam projeção nacional e 

internacional, com suas respectivas participações no II Festival da TV Record de 1966, com a 

canção A Banda,
39

 e com III Festival da TV Record de 1967, com a canção Alegria Alegria. 

Atentemo-nos, por ora, apenas ao impacto do II Festival da TV Record na trajetória de Chico 

Buarque, que se tornava a partir desta, num dos cancionistas mais destacados da Era dos 

Festivais de Música Popular, e um dos maiores vendedores de canção no país, por 
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conseguinte ampliava o público de canções engajadas, fazendo frente ao ameaçador sucesso 

do Iê-iê-iê
40

. 

  

 

2.2.1 Chico Buarque: entre a ―alienação‖ e a ―subversão‖ 

 

Inicialmente pontuamos que Chico Buarque passou a ser concebido enquanto um 

alienado pelos cancionistas engajados; e como uma ameaça ou subversivo pelo governo. 

Segundo Adélia Bezerra de Meneses, após a decepção com a deflagração do golpe civil-

militar de 1964, o cancionista acaba perdendo o interesse pela política, e a preocupação social 

das suas primeiras canções cede lugar ao lirismo nostálgico, trazendo consigo enquanto 

característica a,  

ânsia pelo retorno a uma situação que não haja dor, e em que as barreiras do 

individualismo possam ruir [...] recusa da realidade presente, seja assumindo a busca 

de figuras da infância ou da sociedade pré-industrial [...] seja propondo um espaço-

tempo míticos, como o carnaval, o samba, a canção [...] em que se possibilita a 

comunhão humana num tempo que é o da celebração – significa uma forma de 

resistência [...] resistência à massificação do mudo industrializado; resistência à 

sociedade atomizada e mutiladora
41

.  

 

Daniela Vieira dos Santos elabora um contraponto, apontando que a política e os 

aspectos sociais e históricos estiveram sempre presentes no cancioneiro de Chico Buarque, 

―ainda que a melancolia tenha se sobreposto à totalidade das suas composições, [...] mas não 

negligencia [...] que a partir do disco de 1970 a dimensão crítica torna-se sobressalente‖ 
42

. 

Em que pese às especificidades de cada análise, ambas concordam que a dimensão política 

não ganhava contornos exortativos no seu cancioneiro, como ocorria nas canções de protesto. 

Acreditamos, portanto, que por vivenciar uma conjuntura histórica marcada pelo ápice da 

agitação cultural e política, que cobrava dos cancionistas uma maior preocupação com 

questões sociais em suas canções, transforma-se num alienado, após vencer o certame do III 

FIC, em 1968, com a canção Sabiá,
43

 que não possuía temática política exortativa como a 

segunda colocada, a lendária canção de protesto Pra Não Dizer Que Não Falei Das Flores
44

 

de Geraldo Vandré. 
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Figura 2 – A apresentação da canção Sabiá, composta por Chico Buarque e Tom Jobim e 

interpretada por Cynara e Cybele, vencedora do certame do III FIC de 1968, e intensamente 

vaiados pelo púbico presente.  

 
Fonte: (NUZZI, 2013) 

 

Após a derrota das esquerdas, ainda mais sem resistência, com o golpe civil-militar de 

1964, os entusiastas da canção engajada se encontravam frustrados perante a tarefa de formar 

consciência social das massas, aliado a uma ingrata sensação de isolamento político, já que 

como mencionamos a esfera cultural continuou a gozar de uma relativa liberdade de criação e 

expressão, mesmo sob a vigilância do aparelho repressivo montado pelo regime civil-militar. 

Ao tornar-se um dos poucos espaços em que a contestação poderia emergir, transformou-se 

paulatinamente numa ―ameaça‖, num espaço ―subversivo‖, e, assim, após o AI-5 em 1968, 

muitos artistas e intelectuais foram presos, exilados e tiveram seus shows e obras censuradas. 

Nesse sentido, Chico Buarque que passou a ser visto como um alienado pelos cancionistas e 

público de canções de protesto, e que também era execrado como ―passadista‖ pelos 

partidários do tropicalismo, foi encarado como uma ameaça subversiva pelo governo militar. 

Visto que teria descontruído sua imagem de ―bom moço‖ em 1968 com a participação na 

passeata dos Cem Mil, que se constituiu enquanto uma esfera pública de oposição civil á 

ditadura civil-militar brasileira, composta pela quase totalidade dos artistas, dos intelectuais, 

dos estudantes, e também pelas demais organizações de esquerda, assim como já 

mencionamos.  

Um episódio revelador dessa subversão que lhe foi concedida pelo regime civil-

militar, aconteceu com a peça tropicalista Roda-Viva, que nada de tinha de político stricto 
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senso, e retratava apenas o ambiente dos shows business, o qual estava o assustando por 

demais, ao relatar a história de um cantor popular que estava emerso pelos canais de massa. 

Entretanto acabara sendo invadida pela organização paramilitar CCC (Comando de Caça aos 

Comunistas), que depredou o teatro, destruiu o cenário e agrediu violentamente os atores. 

Informando, assim, que o cancionista se transformou numa ameaça, num subversivo perante 

os olhos do regime civil-militar, e, após ser detido para prestar esclarecimentos e ouvir 

recorrentes noticias de prisões, torturas e desaparecimentos, se sente ameaçado e resolve se 

autoexilar na cidade de Roma na Itália no inicio dos anos de 1969, retornando pouco mais de 

um ano depois.  

 

 

2.3 O TROPICALISMO PEDINDO PASSAGEM 

Anteriormente, destinamos uma atenção especial aos processos históricos que 

fomentaram o debate estético-ideológico na cena musical brasileira e deram origem à 

Moderna MPB, ou mesmo MPB, por volta de 1965, articulado a trajetória de Chico Buarque. 

Agora, nos debruçaremos sob a trajetória de Caetano Veloso, que, ao lado de Gilberto Gil, 

foram os maiores expoentes do movimento tropicalista, mas especificamente o musical, 

responsável pela redefinição da ideia de MPB, encerrando um ciclo de renovação musical 

iniciado com o advento da Bossa Nova nos anos finais de 1950, o qual representou o 

momento capital do processo de institucionalização da MPB, como veremos adiante. 

Paralelamente será realizada ainda discussão bibliográfica acerca do Tropicalismo musical, 

assim como buscaremos entender como o movimento considerado pelos nacionalistas como a 

contraface cultural da política do governo
45

 acabou se constituindo enquanto uma ameaça 

regime militar, tendo os principais entusiastas, como Caetano e Gil, presos e exilados após o 

AI-5 de 1968. 

O ano de 1966 marcou a entrada definitiva de Caetano Veloso na cena musical 

nacional, com a participação no espetáculo Arena Canta Bahia de Augusto Boal, após viver 

uma intensa agitação política e cultural na Bahia, quando era estudante Filosofia da UFBA
46

. 

Este foi um momento em que os setores liberais da classe média passaram a revisar o apoio 

dado inicialmente ao golpe, uma vez que perceberam que a ditadura não era apenas uma etapa 

de transição para se consolidarem no poder político, longe da suposta ameaça comunista; e, 

também, devido ao fato, de que logo de imediato, o governo não obter um crescimento 
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econômico satisfatório, culminando, num movimento contrário ao regime civil-militar – A 

Frente Ampla que unia ex-opositores: Carlos Lacerda, Juscelino Kubitschek e João Goulart. 

Acreditava-se, nos meios intelectualizados que o regime militar, poderia sucumbir ao 

isolamento político e as crescentes manifestações de rua, promovidas pelos estudantes. 

Paralelamente, discutia-se no meio musical uma saída para a Moderna MPB, ou MPB, que se 

encontrava ameaçada, a beira do colapso artístico e comercial pelo sucesso da Jovem Guarda. 

Mesmo após o sucesso alcançado no II Festival da TV Record de 1966, e com sucesso de 

Chico Buarque, que acendia como um dos maiores vendedores de canção no país, fazendo 

frente ao ameaçador sucesso da Jovem Guarda, e afirmando a esfera cultural como espaço de 

resistência civil
47

.  

A imprensa captou os impasses que se colocavam aos cancionistas engajados, 

especificamente a Revista de Civilização Brasileira, que promoveu um debate entre vários 

artistas e críticos musicais, buscando entender os desafios de fazer uma canção participante e 

ao mesmo tempo popular, e propor soluções para o ameaçador sucesso da Jovem Guarda. 

Foram participantes nomes como: Nelson Lins e Barros, Nara Leão, Gustavo Dahl, Flavio 

Macedo Regis, José Carlos Capinam e Ferreira Gullar. E foi em meio a esse debate que surgiu 

a famosa proposta de Caetano Veloso da retomada da ―linha evolutiva‖ da música popular 

brasileira.  

Marcos Napolitano coloca que, a ―linha evolutiva‖ proposta por Caetano Veloso não 

se configurava propriamente como um conceito, mas como ―uma ideia-força que vem 

orientando, desde então, a vontade de atualização da música popular sem, no entanto, negar a 

presença da tradição, expressa, sobretudo pelo samba urbano que emergiu nos anos 30‖ 
48

 

Apesar do tamanho, vale a pena à longa citação, com as suas assertivas, para entendermos o 

pensamento de Caetano: 

A questão da música popular brasileira vem sendo posta ultimamente em termos de 

fidelidade e comunicação com o povo brasileiro. Quer dizer: sempre se discute se o 

importante é ter uma visão ideológica dos problemas brasileiros, e se a música é boa, 

desde que exponha bem essa visão; ou se devemos retomar ou apenas aceitar a 

música primitiva brasileira. [...] Ora, a música brasileira se moderniza e continua 

brasileira, à medida que toda informação é aproveitada (e entendida) da vivência e 

da compreensão da realidade cultural brasileira [...] Para isto, nós da música popular 

devemos partir, creio, da compreensão emotiva e racional do que foi a música 

popular brasileira até agora; devemos criar uma possibilidade seletiva como base de 

criação. Se temos uma tradição e queremos fazer algo de novo dentro dela não só 

teremos de senti-la, mas conhecê-la. E é este conhecimento que vai nos dar a 

possibilidade de criar algo novo e coerente com ela. Só a retomada da linha 

evolutiva pode nos dar uma organicidade para selecionar e ter um julgamento 

de criação (*Grifos meus). [...] Aliás João Gilberto para mim é exatamente o 
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momento em que isto aconteceu: a informação da modernidade musical utilizada na 

recriação, na renovação, no dar um passo à frente da música popular brasileira. 

Creio mesmo que a retomada da tradição da música brasileira deverá ser feita na 

medida em que João Gilberto fez
49

. 

 

Em síntese, a proposta da retomada da ―linha evolutiva‖ na música popular brasileira 

previa o estabelecimento de novos procedimentos de criação musical e pesquisa de materiais 

sonoros, estando atentos ao que existia de mais moderno nos grandes centros internacionais 

em relação à música, entretanto, sem esquecer-se em da tradição musical nacional. 

Questionava-se, assim, o código cultural vigente na MPB, que submetia as canções às 

demandas de forma e conteúdo com o intuito de realizar-se enquanto veículo das ideologias 

de esquerda e como um produto cultural reconhecido no mercado de bens culturais brasileiro. 

As vanguardas formalistas dos Concretistas, da Nova-Objetividade e da Música Nova, 

acabaram incorporando a ―força ideia‖, às vezes ainda de forma muito contraditória, 

fomentando um encarniçado debate estético-ideológico na cena musical brasileira entre 

aqueles que eram partidários do nacionalismo, ou arte engajada, e dos vanguardistas, ou da 

arte livre. 

Cabem, entretanto, alguns parênteses, pois diferentemente do que se tem dito esses 

debates não foram homogêneos, e não podem ser simplificados à preocupação apenas com o 

conteúdo dos nacionalistas e a forma dos vanguardistas, visto que na prática a combinação 

conteúdo e forma estavam posta em ambos, o seu equacionamento que era diferenciado. 

Segundo Roberto Scwartz, ―enquanto os ‗nacionalistas‘ defendiam a estilização técnico-

musical do material que acreditavam ‗ser popular‘, os ‗vanguardistas‘ almejavam a revisão 

dos códigos (musicais e poéticos) da ‗moderna‘ MPB, tachada de ‗conservadora‘‖ 
50

. 

Percebendo o potencial comercial, devido ao crescente interesse pela música popular, as 

emissoras televisivas encontraram nos palcos dos festivais o lugar privilegiado para a 

promoção dos embates
51

. 

Ao tempo que as carreiras artísticas de Caetano Veloso e Gilberto Gil alcançavam 

projeção nacional a partir das apresentações no III Festival da TV Record de 1967, 

respectivamente com a quarta colocada da canção Alegria Alegria
52

, acompanhada pelo grupo 
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de rock argentino Beat Boys, e a segunda colocada Domingo no parque,
53

 acompanhada pelo 

grupo de rock brasileiro Os Mutantes, com o moderno arranjo de Rogério Duprat. A ―força-

ideia‖ da retomada da linha evolutiva da música popular começava a ganhar contornos melhor 

definidos, dando os primeiros passos em direção ao que viria a ser o movimento tropicalista. 

Celso Favaretto argumenta ainda que os cancionistas não se apresentavam como lideres de 

qualquer movimento, mas ―destoavam das outras canções por não se enquadrarem nos limites 

do que se denominava MMPB‖ [...] por ser [...] ―difícil reconhecer uma postura política 

participante ou certo lirismo, que davam a tônica à maior parte das canções da época‖.
54

 

Causaram, de imediato, um grande impacto, até mesmo antes, devido a previa e ampla 

divulgação na imprensa, provocando reações distintas, porém extremadas a favor ou contra, 

tanto da critica quanto do público de música popular, ao incorporarem uma atitude 

provocativa nas letras das canções, nos arranjos, nos instrumentos, nas vestimentas e nas 

performances
55

. 

Antes de prosseguir, acreditamos ser imprescindível enfatizarmos que o Tropicalismo 

não se constituía enquanto ―um movimento artístico-ideológico coeso, que se abrigou sob o 

leque tropicalista, nem de um significado técnico-semântico unívoco para a palavra‖.
56

 

Esboçava-se, ao longo de 1967, em várias frentes artísticas, para além da esfera da música 

popular, o prelúdio da explosão Tropicalista em 1968, com as experiências no teatro com a 

peça O Rei da Vela, escrita por Oswald de Andrade em 1937 e dirigida por José Celso 

Martinez Corrêa, no cinema com o filme Terra em Transe de Glauber Rocha e nas artes 

plásticas com Hélio Oiticica e sua obra-ambiência Tropicália, que batizou o movimento. 

Todavia, foi na música popular brasileira foi a sua maior vitrine, e com o disco-manifesto 

Tropicália ou Panis et Circensis, gravado e lançado em agosto de 1968 pelo Grupo Baiano
57

, 

o seu maior acontecimento musical, o lançamento do disco homônimo, que o Tropicalismo se 

organizou enquanto movimento, e, entrou em colapso no com o exilio dos seus es  entusiastas. 

Em que pese às diferenças interpretativas acerca do significado estético e político, há o 
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consenso entre pesquisadores e participantes do movimento de que o Tropicalismo articulava 

elementos modernos e arcaicos, e incorporava antropofagicamente influências do exterior. 

Abriam, portanto, ―suas portas e janelas para o mundo, para arejar o ambiente impregnado do 

caldo de cultura do chamado nacional-popular; mas as janelas estavam instaladas no coração 

do Brasil‖ 
58

. 

Muitas linhas já foram escritas por jornalistas, sociólogos e historiadores desde a sua 

eclosão em 1967, com o objetivo de caracterizar historicamente o movimento Tropicalista. 

Inclusive pelo jornalista e historiador José Ramos Tinhorão, que vivenciou a experiência de 

acompanhar a eclosão e difusão do movimento, e até mesmo contribuiu para encarniçados 

debates estético-ideológicos que estavam a ocorrer em torno da música popular brasileira. 

Tinhorão possui uma vasta e peculiar obra acerca do tema; devido ao seu nacionalismo 

exacerbado
59

, chegou até a trocar algumas farpas com Caetano Veloso, e caracterizou o 

Tropicalismo enquanto a contraface cultural da política e da economia do regime civil-militar. 

Vejamos nas suas palavras: 

enquanto os criadores de música de linha nacionalista, politicamente preocupados 

com a invasão do internacionalismo, [...] os baianos ligados ao tropicalismo fariam 

exatamente o oposto. Alinhados a seu líder Caetano Veloso, [...] renunciaram a 

qualquer tomada de posição politico-ideológica de resistência e, partindo da 

realidade da dominação do Rock americano [...] e seu moderno instrumental, 

acabaram chegando à tese que se repetia no plano cultural a do governo militar 

de 1964 no plano político-econômico (*grifos meus). Ou seja, a tese da conquista 

da modernidade pelo simples alinhamento às características do modelo importador 

de pacotes tecnológicos prontos para serem montados nos país
60

.  

 

Apesar da sua enorme contribuição para a historiografia da Música Popular Brasileira, 

acreditamos que seu nacionalismo exacerbado impõe algumas limitações sobre as suas 

análises, uma vez que a vida cultural, não se constitui enquanto reflexo da vida material. 

Dessa maneira, entendemos que o Tropicalismo não se constituiu enquanto um mero reflexo 

da política e da economia do governo, mas como a interpelação artístico-cultural do processo 

de descrença nos ideais tradicionais de esquerda, após a derrota ainda mais sem resistência 

para as forças conservadoras, articulado ao paulatino processo de abertura do país à cultura de 

massa.  

Heloisa Buarque de Holanda, ao analisar o processo de descrença nos ideais 

tradicionais de esquerda, diz que o Tropicalismo rompe com a cultura política nacional-

popular que guiava a intelectualidade de esquerda, deslocando a revolução do eixo político-
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social ―para o eixo da rebeldia, da intervenção localizada da política concebida enquanto 

problemática cotidiana, ligada à vida, ao corpo, ao desejo, à cultura em sentido amplo‖.
61

 

Noutro trabalho, continua sua argumentação, apontando que, após a derrota das esquerdas 

com o golpe civil-militar, passou-se a desconfiar dos ―projetos de tomada do poder, e 

valorizar a ocupação dos canais de massa, a construção literária das letras, a técnica, o 

fragmentário, o alegórico, o moderno e a critica do comportamento, o Tropicalismo é a 

expressão de uma crise‖ 
62

.  

Cláudio Coelho contesta categoricamente a hipótese levantada anteriormente, 

argumentando que o Tropicalismo não foi uma ruptura com a cultura política daqueles anos, 

pois compartilhava ―alguns elementos da visão sobre cultura e política predominante nos anos 

de 1960, mas lhe atribuiu significado diferente‖ [...] construindo [...] ―uma versão alternativa 

das relações entre cultura e política, disputando com a esquerda o seu próprio terreno‖ 
63

. 

Marcelo Ridenti parte do mesmo pressuposto e elabora uma critica ainda mais contundente, 

desenvolvendo uma hipótese amplamente aceita na academia, na qual argumenta que o 

Tropicalismo não foi uma ruptura com a cultura politica nacional-popular, mas ―apenas um de 

seus frutos diferenciados, modernizador e crítico do romantismo racionalista e realista 

nacional-popular, porém dentro da cultura política [...] da época, centrada na ruptura com o 

subdesenvolvimento nacional e na constituição de uma identidade de povo brasileiro‖.
64

 

Acreditamos, entretanto, que o Tropicalismo não poderia ter sido forjado fora da cultura 

política daqueles anos, mas não enquanto uma continuidade, mesmo que diferenciada, pois 

representa a passagem de uma cultura política de matriz romântica para uma nova cultura de 

consumo.  

Aproximando-nos, assim, de estudos mais consistentes, sobretudo devido a seus tratos 

metodológicos e por dispor de amplo leque de fontes documentais, possibilitando uma melhor 

compreensão da historicidade do movimento, como o de Daniela Vieira dos Santos, para 

quem o tropicalismo, 

revelou os primeiros passos para a consolidação de uma ―cultura internacional-

popular‖ na qual a instância de uma identidade nacional se perde em benefício de 

uma ―memória coletiva internacional-popular‖ (Ortiz, 2000, p.117-126), cuja 

permanência na sociedade de consumo ocorre pelas ―referências culturais 

mundializadas‖. Os símbolos de identidade passam a ser guiados pela instância 

mercadológica, misturando ―memória nacional e consumo‖ (* Grifos meus) 
65

.  
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Seguindo a mesma linha de raciocínio, Marcos Napolitano vai por uma nova via, ao 

recusar as proposições anteriormente levantadas, tanto da ruptura quanto da continuação, 

expondo a seguinte argumentação, 

o Tropicalismo foi mais do que o reflexo de uma crise específica do intelectual 

engajado ou de uma vontade de modernização cultural por si mesma. O movimento 

foi também o polo ativo de uma nova inserção de artistas e intelectuais na sociedade, 

passagem de uma cultural política de matriz romântica (o nacional-popular) 

para uma cultura de consumo (* Grifos meus), que acompanhou o quadro geral do 

novo estágio de desenvolvimento capitalista do Brasil, alcançado na segunda metade 

dos anos 60
66

. 
 

Ao final chegamos à conclusão de que o movimento Tropicalista, na sua feição 

musical, acompanhou o desenvolvimento do capitalismo na sociedade brasileira, desde 

meados dos anos de 1960, inserindo artistas e intelectuais então influenciados por uma cultura 

política nacional-popular (de matriz romântica), numa nova cultura de consumo, imperialista. 

Todavia, isto não significa dizer que o Tropicalismo tenha sido alienado, ou mesmo cooptado 

pelo mercado, mas traduziu o desejo de cancionistas e intelectuais de esquerda em afirmar-se 

dentro do mercado de bens culturais brasileiro, com um produto cultural renovado. 

Encerrariam, assim, um ciclo de renovação musical iniciado com o advento da Bossa Nova, 

ao questionar o paradigma de criação nacionalista e ao deslocar o lugar social da canção, 

transformando-se no marco do processo de institucionalização da MPB, enquanto um gênero 

musical dotado de certa flexibilidade estético-ideológica, como será visto mais detidamente 

adiante. 

 

 

2.3.1 Caetano Veloso: entre a ―alienação‖ e a ―subversão‖ 

 

Dissemos anteriormente que buscaríamos entender como Caetano Veloso, que era 

considerado alienado pelos cancionistas, público e críticos musicais da vertente nacionalista, 

acabou se configurando enquanto uma ameaça subversiva ao regime civil-militar brasileiro. 

Caetano Veloso, nas suas memórias, mostrou a ambiguidade da situação com a seguinte 

declaração: 

Estávamos tão habituados a hostilizações por parte da esquerda, éramos tantas vezes 

acusados de alienados e americanizados, que quando me vi diante daqueles policiais, 

imaginei que me estavam levando para uma conversa com algum oficial de São 

Paulo, o qual nos trataria como rapazes interessados apenas em divertir o público, e, 

no máximo, exigiriam explicações sobre nossa participação na famosa passeata dos 

                                                           
66

 NAPOLITANO, 2001, p. 187. 



36 

 

 

100 mil. Essa passeata contara com a quase totalidade da classe artística brasileira, 

de modo que não nos seria difícil explicar nossa adesão como resultado de uma 

natural pressão de grupo
67

. 

 

A citação acima se torna relevante por colocar em evidência os debates estético-

ideológicos em torno da música popular brasileira; e por mostrar que o campo da cultura 

constituía-se enquanto uma esfera pública de oposição civil à ditadura militar brasileira. 

Tentaremos agora, explicar como foi gestada a ambiguidade alienação versus subversão, 

portanto precisamos voltar, uma vez mais, ao certame do III Festival da TV Record de 1967, 

que inquietara o público, os demais cancionistas e os críticos por adotarem uma atitude 

provocativa nas letras e arranjos das canções, nas vestimentas e, sobretudo nas performances. 

Todavia, foi na apresentação da canção É Proibido Proibir, no III FIC da TV Globo de 1968, 

que a polêmica proposta provocativa tropicalista atingiu seu ápice, com Caetano Veloso 

apresentando-se com roupas de plástico, camisa verde e calça preta, colares de dentes de 

animais e acompanhado por instrumentos elétricos do grupo de rock brasileiro Os Mutantes. 

Acabou revoltando o público presente, não por conta necessariamente da letra, pois a mesma 

fazia menção aos acontecimentos do emblemático ano 1968 (o maio libertário dos estudantes 

franceses, a passeata norte-americana contra a Guerra do Vietnã, o movimento hippie e etc.), 

mas devido à abertura à música estrangeira, num contexto que se discutia a influência norte-

americana e o combate ao imperialismo, transformando-o num alienado, ou até mesmo num 

entreguista. 

 
Figura 3 - Caetano Veloso sendo intensamente vaiado após cantar a canção É Proibido Proibir no III FIC da TV 

Globo de 1968 

 
Fonte: (OLIVEIRA, 2007). 
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Intensamente, vaiado pelos presentes na platéia, e enfurecido pelo fato, proferiu um 

discurso histórico: 

Mas é isso que é a juventude que diz que quer tomar o poder? Vocês têm coragem 

de aplaudir, este ano, uma música, um tipo de música que vocês não teriam coragem 

de aplaudir no ano passado! São a mesma juventude que vão sempre, sempre, matar 

amanhã o velhote inimigo que morreu ontem! Vocês não estão entendendo nada, 

nada, nada, absolutamente nada. [...] Eu hoje vim dizer aqui, que quem teve coragem 

de assumir a estrutura de festival, não com o medo que o senhor Chico de Assis 

pediu, mas com a coragem, quem teve essa coragem de assumir essa estrutura e 

fazê‑la explodir foi Gilberto Gil e fui eu. Não foi ninguém, foi Gilberto Gil e fui eu! 

Vocês estão por fora! Vocês não dão pra entender. Mas que juventude é essa? Que 

juventude é essa? Vocês jamais conterão ninguém. Vocês são iguais sabem a quem? 

São iguais sabem a quem? Tem som no microfone? Vocês são iguais sabem a quem? 

Àqueles que foram na Roda Viva e espancaram os atores! Vocês não diferem em 

nada deles, vocês não diferem em nada. [...] O problema é o seguinte: vocês estão 

querendo policiar a música brasileira [....] Eu quero dizer ao júri: me desclassifique. 

Eu não tenho nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Gilberto Gil. Gilberto Gil 

está comigo, para nós acabarmos com o festival e com toda a imbecilidade que reina 

no Brasil. Acabar com tudo isso de uma vez. Nós só entramos no festival pra isso. 

Não é Gil? Não fingimos. Não fingimos aqui que desconhecemos o que seja festival, 

não. Ninguém nunca me ouviu falar assim. Entendeu? Eu só queria dizer isso, baby. 

Sabe como é? Nós, eu e ele, tivemos coragem de entrar em todas as estruturas e sair 

de todas. E vocês? Se vocês forem… se vocês, em política, forem como são em 

estética, estamos feitos
68

 

 

Comentando o episódio 50 anos depois numa entrevista para o programa Fantástico da 

TV Globo: ―queria dizer que o esquerdismo deles era suspeito, conservador e atrasado‖ 
69

. 

Após, o aprofundamento da repressão com o AI-5 de 1968, qualquer forma de dissenso 

passou a não mais ser permitido, até mesmo as posturas provocativas tropicalistas de Caetano 

Veloso que, como podemos notar na assertiva acima, trazia uma crítica muito mais 

contundente às esquerdas tradicionais e aos padrões morais e comportamentais da sociedade, 

não trazendo em si uma crítica literal à política vigente do governo civil-militar brasileiro. 

Nesse contexto, os principais entusiastas do Tropicalismo musical acabaram sendo presos 

durante algumas messes, e, posteriormente foram forçados a deixar o país, exilando-se em 

Londres capital da Inglaterra, por cerca de três anos, retornando apenas no ano de 1972. 

Precisamos destacar algo importante, quando Caetano e Gil foram presos e forçados ao exílio, 

o Tropicalismo enquanto movimento deixou de existir, mas continuou presente na obra de 

alguns artistas. 
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2.4 INSTITUCIONALIZAÇÃO E RESISTÊNCIA CULTURAL E POLITICA AO 

REGIME MILITAR  

 

Antes de passar ao próximo capítulo, acreditamos ser necessário demonstrarmos como 

passou a se organizar a cena musical brasileira nos anos subsequentes aos exílios de dois dos 

seus principais cancionistas, após o aprofundamento da repressão e da censura com o AI-5. 

Originada ainda, durante a efervescência cultural e política da década de 1960, a sigla MPB 

que era símbolo de uma canção engajada politicamente e com grande qualidade estética. 

Acabou por transformar-se, na conjuntura dos anos de chumbo, entre os anos de 1968 a 

1974
70

, quando houve o aprofundamento da repressão e do autoritarismo já existente, em uma 

―instituição sociocultural‖, como argumenta e interpreta o historiador Marcos Napolitano. A 

partir de então, tornou-se o epicentro de um grande debate estético-ideológico, articulado com 

a reorganização da Indústria Cultural que ocorreu no panorama musical brasileiro no decorrer 

dos anos 1960, que ao final desta década, a MPB havia se consolidado enquanto uma 

instituição sociocultural, muito mais que um gênero musical determinado, e tiveram as 

canções transformadas no centro mais dinâmico no mercado de bens culturais brasileiro. 

Levantando, por tudo isso, a hipótese de que a história da MPB renovada a partir dos anos 

finais de 1960 foi marcada por tensões e articulações de ―um movimento instituinte que 

configura autonomia e outro, de reordenamento da realização comercial da canção que enseja 

heteronomia‖ 
71

. 

Para fins elucidativos, acreditamos ser relevante apresentar os processos históricos 

que concorreram paralelamente para o encerramento de um radical ciclo de renovação 

musical, iniciado em fins da década de 1950, e para a institucionalização da ideia de MPB. 

Acreditamos, portanto, que o colapso da formula dos festivais televisivos, a consolidação da 

indústria fonográfica e o aprofundamento da repressão e do autoritarismo após o AI-5 foram 

os processos paralelos que concorreram para o encerramento desse ciclo de renovação. 

Entretanto, podemos ressaltar que, após o encerramento dessa renovação musical, os artistas e 

os movimentos situados entre os marcos da Bossa Nova (1959) e do Tropicalismo (1968) 

tornaram-se balizas de um novo sistema de criação, produção e consumo de canções no país. 

Assim, concebeu-se a MPB para funcionar como uma verdadeira instituição sócio-cultural, 

incorporando antropofagicamente elementos de outros gêneros e campos musicais, como por 

exemplo, o pop-rock, o jazz, a música erudita, o samba, o choro, os materiais musicais 
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folclóricos, a música brega, entre outros, e fornecendo ―os parâmetros (sociológicos, estéticos 

e ideológicos) para a organização de uma hierarquia de gêneros e gostos no sistema de 

canções‖ 
72

. 

Afastando-nos, por tudo isso, dos estudos de de Marcelo Ridenti e Renato Ortiz que 

apontam para uma teoria da cooptação dos artistas e intelectuais pelo mercado bens culturais. 

Em que pese premissas e conclusões diferentes, as espinhas dorsais das argumentações de 

ambos apontavam que após a mudança socioeconômica do país, ensejada pela modernização 

conservadora da sociedade, os alicerces históricos que sustentavam a efervescência cultural e 

política do período foram derrubados, e a cultura política nacional-popular que forjava setores 

críticos à ordem foi transformada desfiguradamente em mercadoria da Indústria Cultural. 

Estudos como esses que se valem da teoria da cooptação não percebem que o processo de 

renovação da MPB aconteceu articulado com a reorganização da Indústria Cultural brasileira. 

Portanto, não podemos falar que houve cooptação, pois no campo da música popular a cultura 

política nacional-popular nunca foi pensada fora, mas dialogando intrinsicamente com o 

mercado
73

. 

Eram os jovens intelectuais de esquerda, pertencentes a segmentos médios da 

sociedade, herdeiros de uma cultura política nacional-popular, mais aberta a uma nova cultura 

de consumo e contrários a política e aos padrões morais e comportamentais então vigentes. De 

acordo a bibliografia que consultamos, os seus principais produtores e consumidores de 

canções de MPB, e nelas acabava por projetar as inquietações do seu segmento social, 

transformando as canções, os artistas, os eventos e o público ligado a ―instituição‖, por 

conseguinte, em parte de uma esfera pública de oposição civil ao regime civil-militar. 

Todavia, com o aprofundamento da repressão e do autoritarismo após a promulgação do AI-5, 

a MPB perdera a relativa liberdade de outrora, tendo seu espaço de realização social cerceado, 

daí resultou o fato de seus principais criadores, como Caetano e Chico, serem perseguidos de 

diferentes maneiras e intensidades, mas consolidando a MPB como símbolo de ―resistência 

cultural e política, marcando o epílogo de seu processo inicial de institucionalização‖ 
74

. 

Apesar de experimentar nos anos de chumbo seu auge de popularidade e maturidade criativa, 

não chegou a configurar uma ampla penetração ―nas audiências populares, nem uma 
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autonomia estética idealizada voltada para poucos‖ 
75

, ou seja, nem era popular, nem renegada 

a poucos. 

Sabe-se que o aprofundamento da repressão impôs severas dificuldades ao 

crescimento da MPB enquanto mercadoria cultural, sendo dois os fatores preponderantes, que 

contribuíram para estas intempéries o primeiro foi o exílio, que afastou os principais 

cancionistas da era dos festivais do panorama musical; e o segundo a imprevisibilidade 

provocada pela censura musical no processo de criação e circulação comercial das canções
76

. 

Esses elementos impediram o pleno atendimento à procura de canções de MPB, base do 

consumo dos segmentos médios contrários ao regime civil-militar, criando uma espécie de 

demanda reprimida entre 1969 e 1973, o que explicará em parte o seu boom a partir de 1975. 

Em que pese os riscos de datas aproximativas, a rearticulação do espaço social, cultural e 

comercial da MPB se deu gradualmente a partir de 1972, com os retornos de Caetano, Chico e 

Gil do exílio, o surgimento de novas revelações como Ivan Lins, Belchior, Alceu Valença, 

Gonzaguinha, Raul Seixas, Ney Matogrosso, entre outros, e o retorno de Elis Regina às 

paradas de sucesso
77

. 

Não foi de uma hora para outra, mas dentro de uma tradição que a sigla MPB se 

tornou símbolo de resistência cultural e política ao regime civil-militar brasileiro, pois a 

canção popular sempre esteve no mercado e nas vidas dos brasileiros, tratando de questões 

sociais e políticas, e foi dentro dessa tradição, que os emepebistas alinhavaram ―a chamada 

‗rede de recados‘ contra a ditadura, recados esses que expressavam a consciência e os desejos 

reprimidos das coletividades que, ao tornarem-se canção, tomam consciência de si‖.
78

 

Entretanto, seria incongruente não identificar as especificidades das estratégias e as formas 

poéticas musicais usadas nessa ―rede de recados‖ no período em questão, que se valeu de 

―uma espécie de contraviolência simbólica da sociedade civil ante o terror de Estado‖ 
79

. 

Heloisa Buarque de Holanda identifica a materialização da ―rede de recados‖ na cumplicidade 

entre artista e público, mencionando que ―quando Chico Buarque canta ‗estou me guardando 

pra quando o carnaval chegar‘, o verso é imediatamente lido pela platéia cúmplice como 
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‗estou à espera de uma reviravolta política‘ ou ‗estou só querendo ver quando o povo estiver 

nas ruas‘ etc.‖ 
80

. 

Com o processo de abertura política, a partir de 1975, a MPB experimentou um novo 

boom criativo e comercial, consolidando as revelações surgidas nos anos de chumbo no 

mercado de bens culturais e viu cancionistas como Caetano Veloso e Chico Buarque, 

advindos da década anterior, se transformarem nos monstros sagrados da música popular
81

. 

Esta, assim, se consolida como uma verdadeira instituição sócio-cultural, que delimitava os 

espaços culturais, as hierarquias de gosto e expressava os posicionamentos político, ao tempo 

em que funcionava como uma das peças centrais da Indústria Fonográfica brasileira. 

Adquiriram ao longo dos anos ulteriores, os seus cancionistas/intérpretes mais destacados, 

como Caetano, Chico e Gil, o prestígio de intelectuais e formadores de opinião políticas e de 

valores estéticos, na medida em que falavam em nome da sua instituição sociocultural
82

. 

Marcelo Ridenti busca entender o fenômeno proposto, levantando a seguinte problemática: 

―Qual a razão de, [...] ter sido tão requisitada a opinião política de artistas, como Chico 

Buarque e Caetano Veloso? Por que declarações e atitudes desses e de outros criadores têm 

tanta ressonância política, desproporcional ao lugar que eles ocupam na sociedade?‖. 

Segundo ele, a resposta se assenta, imprescindivelmente na dificuldade de identidade e de 

representatividade política das classes subalternas, que acabam por desloca-la 

desproporcionalmente para ―alguns intelectuais e artistas, que tem canais diretos para se 

expressar, na televisão, no rádio, no cinema, no teatro, nos livros, nas artes plásticas, nos 

jornais etc‖ 
83

. 

Ao longo dessas linhas, apontamos que as canções, os artistas, o público e os eventos 

ligados a MPB faziam parte de uma esfera pública de oposição civil ao regime militar. 

Concordamos, dessa maneira, com a hipótese levantada por Marcos Napolitano de que 

quando o inimigo sai de cena, com a desintegração da ditadura civil-militar nos anos de 1980, 

leva paulatinamente ao colapso da Instituição sociocultural MPB (no entanto, não podemos 

deixar passar desapercebido que este, foi um dos fatores preponderantes, porém não o único –

poderíamos também mencionar as novas demandas da Indústria Cultural, a influência 

estrangeira, a renovação do público e até mesmo a idade avançada dos seus principais nomes) 

Sabemos, todavia, que a sigla permanece viva, estando situada em um lugar privilegiado na 
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hierarquia dos gostos, mas desde então, ocupa um lugar diferente no mercado de bens 

culturais. 
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3. CAPÍTULO 2  ─ UM ENCONTRO SUBVERSIVO EM 1972: CAETANO VELOSO 

E CHICO BUARQUE CONTRA A MORAL E OS BONS COSTUMES DA 

TRADICIONAL BRASILEIRA 

 

Deus é um cara gozador, adora brincadeira 

Pois pra me jogar no mundo, tinha o mundo inteiro 

Mas achou muito engraçado me botar cabreiro 

Na barriga da miséria ,eu nasci batuqueiro (brasileiro)* 

Eu sou do Rio de Janeiro 

 

Jesus Cristo inda me paga, um dia inda me explica 

Como é que pôs no mundo esta pobre coisica (pouca titica)* 

Vou correr o mundo afora, dar uma canjica 

Que é pra ver se alguém se embala ao ronco da cuíca 

E aquele abraço pra quem fica 

(* termos originais vetados pela censura) 

 

Chico Buarque 

Para o filme Quando o carnaval chegar, de Cacá Diegues, Partido Alto (1972) 

 

 

Quando olhaste bem nos olhos meus 

E o teu olhar era de adeus 

Juro que não acreditei 

Eu te estranhei 

Me debrucei 

Sobre teu corpo e duvidei 

E me arrastei e te arranhei 

E me agarrei nos teus cabelos 

No teu peito (Nos teus pelos)* 

Teu pijama 

Nos teus pés 

Ao pé da cama 

Sem carinho, sem coberta 

No tapete atrás da porta 

Reclamei baixinho 

(* termos originais vetados pela censura) 

 

Chico Buarque, Atrás da Porta (1972) 

 

 

3.1 A CENSURA MUSICAL NA DITADURA CIVIL-MILITAR BRASILEIRA  

 

Foi no ano de 1972 que ocorreu o show Encontro e foi lançado o disco Caetano e 

Chico Juntos e Ao Vivo, gravado durante a apresentação no Teatro Castro Alves, em 
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Salvador-Bahia, representando o primeiro encontro de dois dos cancionistas mais talentosos e 

―antigos desafetos‖ da Era dos Festivais de Música Popular Brasileira dos anos de 1960. Em 

2012, quarenta anos depois, A Folha de São Paulo, jornal da capital paulista, teve acesso ao 

material original da gravação, com números inéditos, e divulgou que o disco poderia ser 

relançado na íntegra, visto que em 1972 não houve acordo para tal possibilidade, pois quando 

Roberto Menescal, o ―então produtor da gravadora Philips, apresentou ao departamento de 

censura o áudio dos shows que Caetano Veloso e Chico Buarque fizeram juntos, dias antes, 

na Bahia, ouviu a ordem: essa, essa e essa palavra estão proibidas e têm de ser trocadas‖ 
84

. 

Mencionamos esta matéria por evidenciar o quão representativo este disco foi no âmbito 

cultural e político, porque, de um lado, nos mostra a grandeza das carreiras artísticas de 

Caetano Veloso e Chico Buarque, e por outro, demonstra o quanto a censura foi atuante na 

ditatura civil-militar, estando ambos ainda bastantes presentes na memória da nossa 

sociedade. 

Esforçamo-nos, no capítulo anterior no sentido de desenvolver a hipótese de que a 

MPB se constituía enquanto parte de uma esfera pública de oposição civil à ditadura civil-

militar, no entanto, não deve ser entendida como uma simples generalização, na qual, os 

artistas ligados a MPB compunha um movimento organizado contra o regime civil-militar. 

Apesar de ser entusiasmante pensar desta maneira, cometeríamos um grande erro histórico, 

pois, na verdade, o que ocorria era uma superpolitização da esfera cultural, devido ao fato, de 

que após o fechamento do espaço político com golpe de 1964, o campo cultural, cuja MPB 

era parte integrante, continuou a gozar de uma relativa liberdade, tornando-se um dos poucos 

espaços em que a contestação aos padrões morais e à política do governo poderia emergir. 

Todavia, para além do isolamento político ensejado pelo golpe militar, não podemos deixar 

de pontuar a enorme contribuição da Indústria Cultural, que potencializava o caráter 

politizado da esfera cultural, criando os embates com artistas alienados, sobretudo na música 

popular com os Festivais, visando à promoção dos seus produtos no mercado de bens 

culturais.  

Com a promulgação do AI-5 no ano de 1968, quaisquer formas de dissenso passou a 

não mais ser permitida, fosse contestação política stricto sensu, ou moral e comportamental. 

Levou, assim, o campo da cultura a perder sua relativa liberdade de outrora, pois os sujeitos 

(artistas, intelectuais, estudantes, cancionistas, cineastas, teatrólogos, entre outros) que o 
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integravam eram extremamente críticos aos padrões morais e comportamentais e à política 

vigente, e por isso passaram a serem perseguidos, presos, torturados, exilados e censurados. 

Justifica-se, desta maneira a citação acima, pois evidencia que a censura (referimo-nos  a 

musical que integrava o conjunto das diversões públicas) acabava interferindo na realização 

comercial dos produtos culturais, e transformando alguns dos seus principais nomes, como 

Caetano Veloso e Chico Buarque, em símbolos de resistência a ditadura civil-militar. 

Todavia, percebemos com a matéria como as duas máximas – ―resistência e censura‖ – 

continuam presentes na memória da nossa sociedade, atreladas principalmente ao período do 

regime militar. 

Carlos Fico, da mesma maneira, identifica que a lembrança da censura está associada 

a seu último período de existência, o que considera perfeitamente compreensível, por causa 

da repercussão na mídia, e, por ―entre os mais jovens, a menção ao assunto remeta 

imediatamente ao regime militar‖, pois se sabe que, ―a censura sempre esteve ativa no Brasil, 

e formas diferenciadas dela persistem mesmo hoje, quando está formalmente abolida‖. 

Torna-se necessário evidenciar que de maneira legal a censura ―marcou períodos francamente 

ditatoriais, como o Estado Novo de Getúlio Vargas (1937-1945) e a Ditadura Militar (1964-

1985)‖.
85

  

Ante as assertivas empreendidas, precisamos pontuar para uma melhor compreensão 

do nosso trabalho que diferentemente de Carlos Fico, não iremos pensar a censura num 

sentido amplo, restringirmo-nos apenas à censura musical que fazia parte do conjunto mais 

amplo das diversões públicas, que compreendia também o teatro, televisão, rádio e cinema. 

Antes de prosseguir, mesmo se configurando enquanto um por menor na nossa proposta, não 

podemos deixar de mencionar que a censura na ditadura militar não foi praticada de maneira 

homogênea, especialmente aquela direcionada às diversões públicas e à imprensa escrita. 

Enquanto a prática desta última foi negada pelo regime civil-militar, e instaurada após o AI-

5, a primeira era praticada desde o Estado Novo e conhecida pelo público, o qual lhe conferia 

legitimidade
86

. 

A censura musical, como já foi mencionada, não foi originada durante a ditadura 

civil-militar, antes disso, se adaptou gradualmente às especificidades do período em questão. 

Em vigor desde a ditadura varguista, era realizada de maneira prévia, como as demais que 
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compunha o conjunto das diversões públicas, e visava preservar a moral e os bons 

costumes
87

. Maika Lois Carocha aponta que, nos primeiros momentos após o golpe, foi 

sentida a necessidade de centralizar as atividades da censura de diversões públicas, pois nos 

anos anteriores seu funcionamento era apenas regional, possuindo assim uma ação 

multifacetada. Os primeiros passos nesse sentido foram dados com a inauguração do novo 

prédio do Departamento Federal de Segurança Pública (DFSP), no Distrito Federal em 1965, 

dando inicio ao processo de centralização da censura. Intensificou-se, no ano seguinte, com o 

Decreto n. 43, que previa o estabelecimento exclusivo da União para a execução do processo 

de censura. No entanto, a oficialização da centralização da censura aconteceu apenas com a 

outorga da constituição de 1967. Mesmo regulamentada por lei, e uma demanda dos próprios 

órgãos censórios, a centralização nunca chegou a se efetivar totalmente, por causa dos 

conflitos recorrentes entre as censuras regionais e as locais, por razões ideológicas e 

culturais, mas, sobretudo devido ao fato dos agentes censores regionais não quererem perder 

sua autonomia em relação à censura federal
88

. 

Entre as adaptações da atividade censória empreendidas na ditadura civil-militar, 

podemos ainda destacar outra que consideramos bastante relevante: a ―profissionalização‖. 

Enquanto os embates entre as censuras regional e federal impunham limites ao processo de 

centralização da censura, buscava-se, por outro lado, a profissionalização dessa atividade. 

Amilton Justo de Souza aponta que está adaptação começou a ser esboçada a partir da criação 

do Conselho Superior de Censura, com a Lei n° 5.536/68 de 1968, que no seu artigo n° 14 

―alterava para técnico de censura a denominação de censor federal, e os candidatos [...] 

deveriam prestar concurso público, para o qual exigia-se diploma de conclusão de curso 

superior de Ciências Sociais, Direito, Filosofia, Jornalismo, Pedagogia ou Psicologia‖.
89

 

Levando, por conseguinte, a um paulatino processo de burocratização da censura, a partir da 

sua reorganização operacional. Aqueles que já ocupavam o cargo de Censor Federal 
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passaram a ser classificados, juntamente aos novos, de acordo com o nível de escolaridade, 

como, por exemplo, Técnico de Censura classe A (até o segundo grau) e classe B (nível 

superior).  

Tendo em vista tudo o que já foi dito acerca da censura musical, não podemos deixar 

passar despercebido que a censura de diversões públicas integrou o aparelho repressivo 

montado na ditadura civil-militar, que juntamente com a propaganda política, a censura à 

imprensa escrita, a espionagem e a polícia política, almejava, a partir de um discurso ético-

moral, suprimir sua ausência de legitimidade política e garantir a aceitação dos atos praticados 

dentro da própria corporação militar e diante todo o restante de toda a sociedade civil. 

Segundo Maika Lois Carocha, para além da montagem do aparelho repressivo, o regime civil-

militar tentou compensar sua falta de legitimidade política, a partir de duas estratégias 

centrais,  

que, inclusive, o diferenciaram das demais ditaduras latino-americanas e o tornaram 

peculiar: a contínua rotatividade dos generais-presidentes no poder, de modo a evitar 

o desgaste de uma ditadura personalista; e, por outro lado, a estruturação de toda 

uma ―teia legal‖ constituída de decretos, decretos-lei, atos institucionais, atos 

complementares, etc., que conferiram aos chefes militares, durante longo período, a 

possibilidade do cometimento das maiores arbitrariedades, pois praticamente 

anularam o Poder Legislativo, enquadraram o Judiciário e deram ao Executivo a 

possibilidade de silenciar a oposição
90

. 

 

Sabendo a priori que a censura musical pertencia ao aparelho repressivo, não é difícil 

imaginar que houve um intercâmbio de informações entre as suas diferentes instâncias. Os 

censores responsáveis pela censura prévia das letras solicitavam junto ao DOPS 

(Departamento de Ordem Política e Social) dossiês de artistas ―e, por outro lado, o DOPS 

mantinha-se [...] contato com a DCDP (Divisão de Censura de Diversões Públicas) e os 

SCDPs (Serviço de Censura e Diversões Públicas) regionais para a troca de [...] informações‖. 

Assim, alguns cancionistas visados por possuírem canções críticas à política e a moral vigente 

passaram a ser ―monitorados pelos DOPS, que enviavam relatórios bimestrais à DCDP‖ 
91

. 

Um dos casos mais sintomáticos – entre vários outros, que poderíamos mencionar como é o 

caso de Sérgio Ricardo, Odair José, Rita Lee, Gonzaguinha, dentre outros – foi o de Chico 

Buarque, que após prestar inúmeros esclarecimentos ao DOPS da Rua da Relação no Rio de 

Janeiro, em entrevista a Ana Maria Baiana, declara e: ―Eu conhecia todos lá na Relação. No 
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começo ficava tenso, depois acostumei, reservava sempre algum tempo, caso viesse a ser 

chamado‖. 
92

 

Em virtude da obrigatoriedade de exibição, dos certificados da censura nos teatros, nos 

cinemas e na televisão, mas, sobretudo devido à divulgação na imprensa, as atividades do 

DCDP se tornaram conhecidas do público. Aliou-se ao fato de que amplas parcelas da 

sociedade lhe conferiam legitimidade, acreditando que eram normais, visto que conviviam há 

muito tempo com as práticas de censura às diversões públicas ligadas à preservação da moral. 

Algumas pessoas se contaminaram por esse sentimento e chegaram ao ponto de até mesmo 

escrever cartas endereçadas ao DCDP, tomando para si, de certa maneira, a tarefa de censurar. 

Em que pese às especificidades dos trabalhos de Carlos Fico e Maika Lois Carocha em 

relação às propostas temáticas, as problemáticas e aos objetivos, ambos realizam a análise de 

algumas dessas cartas, e chegam a conclusões similares, argumentando que geralmente as 

cartas eram escritas individualmente ou por pequenos grupos, tendo a seguinte tônica: um 

indivíduo denunciando algum material que o ofendia, sobretudo por menções ao consumo de 

drogas pesadas, à liberação sexual e ao homossexualismo, que feriam, na concepção dos 

daqueles que escreviam as cartas, a moral e os bons costumes da tradicional família 

brasileira
93

. 

Ante as assertivas empreendidas até aqui, podemos perceber que havia a existência de 

toda uma cultura censória de base legal na sociedade brasileira, dessa maneira, não é possível 

estranhar que sua memória permaneça ainda em voga entre parcelas mais jovens e na mídia, 

como podemos ver no texto da Folha de São Paulo que citamos logo no início do capítulo. 

Ao avançar na leitura da matéria, quando se comenta os trechos das canções do disco que 

sofreram com as interferências da censura, logo se percebe que ―as palavras que, aos olhos 

dos censores, tanto mal poderiam fazer à segurança do país (ou de suas famílias) eram nas 

canções de Chico‖.
94

 Fato este que conseguimos verificar com a audição atenta do disco. 

Inquietando-nos por demais o foco da censura em Chico, nos levando a um questionamento: 

como um cancionista, como Caetano Veloso, extremamente crítico aos valores tradicionais 

de esquerda, e aos padrões morais e comportamentais vigentes, que regressou a pouco do 

exílio por ser considerado um subversivo pelo regime militar, passou despercebido pela 
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censura a musical, ainda mais se consideramos a longa tradição censória de preservação da 

moral e dos bons costumes?  

Seria então, o processo censório desorganizado, e seus Técnicos despreparados a 

ponto de não conseguirem captar mensagens diretas? Ou teria o cancionista desenvolvido 

estratégias infalíveis para poder passar despercebido? A menos que a censura tenha deixado 

de se preocupar apenas com essas questões e começado pautar-se também por outros 

paradigmas. É nesse sentido que, ajuda-nos a entender a ambiguidade da situação, pois em 

que pese às perspectivas e conclusões diferentes, há um consenso na historiografia já 

produzida de que após a promulgação do AI-5 a censura musical ligada à preservação da 

moral, passou, também, a preocupar-se de maneira mais enfática com questões políticas. 

Desta forma, acreditamos, que apesar de se configurar enquanto um erro historiográfico, 

associar a censura musical moral estritamente ao regime militar, como já enfatizamos, 

seriamos no mínimo incoerentes em não analisarmos as especificidades do período em 

questão. 

 

 

3.1.1 As dimensões moral e política na censura musical  

 

Mediante, as assertivas colocadas, estamos, portanto, de acordo com os argumentos de 

Carlos Fico, que ao analisar as cartas enviadas por pessoas comuns à censura e propor um 

contraponto entre a censura à imprensa escrita e a censura de diversões públicas, e mesmo 

considerando quaisquer formas de censura (moral ou político) enquanto um ato político. 

Destaca que houve tanto a dimensão moral quanto a dimensão estritamente política em ambas 

as censuras, no entanto, argumenta que enquanto na primeira prevalecia à censura a temas 

políticos stricto sensu, na última prevaleceu à censura a temas de natureza moral ou 

comportamental
95

. 

Como podemos ver, Fico pensa a censura num sentido mais amplo. Maika Lois 

Carocha, ao ater-se especificamente à censura musical, a partir do estudo de pareceres de 

técnicos da censura, desenvolve uma argumentação similar, colocando que, apesar de 

prevalecer à dimensão moral, houve também a censura a temas eminentemente políticos. 

Ocorria, dessa forma, ―uma mescla de preocupações morais já antigas na tradição do 

pensamento brasileiro com as questões concernentes especificamente ao regime militar, 
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como, por exemplo, o comunismo, a luta armada, a defesa da segurança nacional, dentre 

outras‖ 
96

.  

Carocha continua sua argumentação colocando que apesar da existência de certo ―mal-

estar da parte da DCDP em afirmar categoricamente que realizava uma censura política, em 

seus pareceres os censores não se sentiram incomodados em dizer que determinada música 

‗fere as normas do regime vigente‘ ou identificar ‗mensagem de teor subversivo‘‖.
97

 

Percebendo, a existência de duas dimensões na censura musical, uma moral e outra política, 

mas isso não significa de forma alguma que estiveram em lados opostos, e sim intimamente 

relacionados.  

Enfatiza, por toda sorte, que a dimensão política da censura musical, nunca teve como 

objetivo, 

―extirpar fisicamente o câncer do comunismo‖, suas tentativas foram no sentido de 

eliminar a simples menção em letras de músicas da existência de algo que não era do 

interesse do regime e ao mesmo tempo extrair também das letras a propagação de 

novos costumes que também não atendiam aos seus interesses, mantendo com isso 

uma visão de mundo própria e de acordo com os ditames dos militares
98

.  

 

Concordamos, todavia, apenas em parte com as assertivas dos referidos autores. 

Vejamos, portanto, as espinhas dorsais das argumentações de ambos os autores, antes de 

elaborarmos uma crítica mais consistente aos nossos pontos de discordâncias com a mesma. 

Iniciaremos com Carlos Fico que se pautando a partir de uma análise quantitativa de cartas 

enviadas por pessoas comuns a censura, argumenta que, ―não foi durante o período admitido 

como o de auge da repressão (governos da Junta Militar e de Emílio Médici) que houve mais 

cartas pedindo censura, tanto quanto também não foi nessa fase que houve mais censura‖. De 

acordo com seu estudo, a ―maior parte das cartas concentra-se entre os anos de 1976 e 1980, 

[...], após a posse do governo da ‗abertura política‘ de Ernesto Geisel, adentrando o de João 

Figueiredo‖.
99

, ou seja, o autor procurou defender, através de uma análise quantitativa, que a 

censura não teve correspondência com os anos mais repressivos do regime civil-militar.  

Porém isto, não significa dizer que o autor esteja negando a existência da censura de diversões 

públicas nos anos de maior repressão, mas apenas que houve mais censura no período de 

abertura política. 

Maika Lois Carocha, uma vez mais, segue a mesma linha de pensamento. No entanto, 

restringindo-se sua analise a censura musical, e apoiando-se num estudo quantitativo dos 

                                                           
96

 CAROCHA, 2006, p. 207. 
97

 Ibidem., p. 208. 
98

 Ibidem., p. 210. 
99

 FICO, 2002, p. 277. 



51 

 

 

relatórios anuais da DCDP, argumenta que estes ―indicam uma grande concentração de 

músicas censuradas no final dos anos 1970 e começo dos anos 1980‖, por via de exemplo, os 

números mencionados pela autora foi de 159 letras musicais censuradas em 1973; ―em 1976, 

198 e, em sua fase final, já no ano de 1980, houve um registro de 458 músicas censuradas‖. 

Ao tentar estabelecer um paralelo, buscando diferencia-las, e elencar suas especificidades, a 

autora argumenta que a censura de diversões públicas, diferentemente da censura à imprensa 

escrita, não ―teve correspondência com o período de maior repressão do regime militar (1968-

1973)‖ 
100

. 

Os referidos autores sustentaram suas conclusões a partir de estudos quantitativos, que 

tornam suas argumentações um tanto limitadas, uma vez que não conseguiram entender a 

historicidade especifica da cena musical brasileira e da censura na primeira metade da década 

de 1970, visto que se esqueceu de fatores preponderantes, como: o ―exílio‖ e a ―autocensura‖. 

Sabe-se, que o exílio, como foi destacado no capítulo anterior, afastou os principais 

cancionistas da década anterior, como Caetano, Chico e Gil da cena musical brasileira, 

sobretudo, nos anos imediatos ao aprofundamento da repressão com a promulgação do AI-5 

em 1968.  

Acreditamos que a autocensura, nesse sentido, possivelmente tenha imposto severas 

intempéries ao processo criativo, e, também, ao surgimento de novos cancionistas, visto que 

numa entrevista para a Revista Veja do ano de 1976, Chico Buarque destaca que a censura 

levou os cancionistas reprimir as suas palavras e a policiar seus próprios comportamentos e 

atitudes,  

A censura tem de acabar e não voltar nunca mais. Ela mutila todas as características 

de uma época. Esses meninos que estão começando a fazer música agora. Já 

imaginou? Se nas primeiras tentativas, como tem havido tantas — e tantas que 

ninguém nem sabe — tudo já vem proibido, isso produz a monstruosidade da 

autocensura, fatal a qualquer tipo de atividade criadora. Há uma geração que nasceu 

dentro da censura, para a qual o certificado de liberação é tão normal e necessário 

quanto a carteira de identidade. Para mim, para uma geração que se criou quase que 

sem censura, é chocante ter de mandar textos, às vezes muito íntimos — toda 

criação requer uma entrega muito particular — , para um funcionário examinar, 

dizer se pode ser divulgado ou não. Com o garoto que surge agora não é assim. Por 

isso que tem tanta gente compondo em inglês, pois é mais fácil de passar. "Da 

próxima vez vou procurar acertar, pois parece que fiz algo de muito errado." 

Esse é capaz de ser o raciocínio do garoto que começa e se vê censurado (grifo 

nosso) 
 101

.  
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E ao ser questionado se o panorama musical brasileiro, ou artístico num sentido amplo, seria 

desolador, respondeu:  

Sem dúvida nenhuma. O pessoal tido por novo que está aparecendo tem de 30 anos 

para mais. [...] Isso na música, no teatro, no cinema, na literatura. Noventa por cento 

dos compositores, dos cineastas, dos dramaturgos que aí estão já existiam há dez 

anos. De repente, lá por volta de 1960, todo mundo era jovem inteligente, 

bonito, genial — e agora não. Por quê? Aquela gente não era mais inteligente 

do que esta de agora. Simplesmente estava acostumada à euforia pela arte do 

seu país, ao reconhecimento de seu valor. E não existia censura, pelo menos 

assim como atualmente (grifo nosso) 
102

.2 

 

Levando em conta os elementos apresentados acima: exílio e autocensura que foram 

de certa forma negligenciada pelos referidos autores em suas análises, possivelmente 

poderíamos especular, e não afirmar que seus estudos quantitativos não retratam da melhor 

forma a atuação da censura musical no período do regime civil-militar brasileiro, sobretudo, 

nos anos de maior repressão, visto nossas fontes não são suficientes para confronta-los. 

Futuramente, talvez, dispondo de uma maior quantidade de fontes poderíamos até mesmo 

tentar questiona-los, no entanto, deixaremos apenas algumas questões para ser pensadas: 1) O 

afastamento dos principais cancionistas do país não teria ensejado uma menor quantidade de 

vetos nos anos imediatos ao aprofundamento da repressão, entre os anos de 1968 a 1971?;  

2) A autocensura não teria levado os cancionistas a se resignar,  policiando suas próprias 

palavras? E assim, levado a um menor número de canções censuradas?;  3) O processo de 

abertura política do país, que se deu a partir de 1975, não poderia ter levado os agentes do 

aparelho repressivo a censurar cada vez mais, por receio de estar perdendo o controle sobre 

a sociedade?  

Amilton Justo de Souza vai à contramão das hipóteses levantadas Fico e Carocha. Ao 

fazer o estudo dos decretos-leis n° 898/69 e n° 1.077/70, que tinham por objetivo atribuir à 

censura mais legalidade, e de alguns pareceres elaborados por técnicos da censura, elaborados 

logo após a promulgação do AI-5, desenvolve o argumento de que uma cultura censória mais 

ligada à preservação da moral e dos bons costumes da tradicional família brasileira ―no início, 

vai se politizando e adquirindo mais especificidade ainda entre os anos de 1969 e 1974‖ 
103

. 

Noutras palavras, a censura de diversões públicas passou a preocupar-se, sobretudo com 

questões políticas no período de maior repressão do regime militar, mas isso não significa que 

tenha se esquecido das questões morais, e desta maneira, acaba por contrariar a hipótese de 
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que a censura não teve correspondência com a época mais repressiva da ditadura civil-militar 

brasileira. 

Explicaríamos, talvez, com a assertiva de Amilton Justo de Souza o fato das canções 

de um cancionistas como Caetano Veloso, extremamente crítico aos padrões morais e 

comportamentais da sociedade brasileira dos anos de 1970, não ter representado uma 

ameaça à censura musical voltada à preservação da moral e dos bons costumes? 

Acreditamos não, uma vez que o autor enfatiza apenas que prevaleceu na censura musical, 

nos anos de maior repressão do regime civil-militar, a censura política stricto senso, porém, 

em momento algum aponta que não houve na censura a temas morais e comportamentais. 

Dessa maneira, não poderíamos atribuir à ausência de uma censura moral o fato das letras das 

canções de Caetano Veloso não terem sofrido com a interferência da censura musical. Além 

do mais, encontramos, também, uma serie de documentos, pertencentes ao Centro de 

Informações da Aeronáutica (CISA), que estão disponíveis para consulta no site Documentos 

Revelados, que nos permite apontar que na censura musical nos anos de chumbo, sobretudo 

em 1972, pretendia empreender uma censura política stricto sensu, mas a longa tradição 

censória ligada à manutenção da moral e dos bons costumes acabou mantendo-se hegemônica, 

mesmo nos anos de maior repressão, contrariando, dessa maneira, a hipótese de Souza. 

Contudo, os documentos que serão analisados no tópico seguinte, nos mostra como foi feita a 

censura ao show realizado no Teatro Castro Aves, na cidade de Salvador, capital da Bahia, 

entre os dias 10 e 11 de novembro de 1972, o qual deu origem ao disco com alguns trechos 

censurados.  

Antes de prosseguir, precisamos frisar que temos o entendimento de que quaisquer 

formas de censura, seja moral ou política stricto sensu, configura-se como um ato político. 

Acreditamos, no entanto, que é possível distinguirmos duas censuras musicais nos anos de 

chumbo, sobretudo no ano de 1972: uma ligada à manutenção da moral e dos bons costumes e 

outra mais preocupada com questões politicas stricto sensu, no entanto, não significa que as 

duas dimensões (moral e política) estiveram em campos opostos, mas intrinsicamente 

relacionadas. 

Maika Lois Carocha, Amilton Justo de Souza, apesar das divergências, concordam que 

a censura de ordem moral, ou política, fazia parte de um projeto político maior da ditadura 

civil-militar, chamado por Carlos Fico de utopia autoritária, ―isto é, a crença de que seria 

possível eliminar quaisquer formas de dissenso (‗comunismo‘, ‗subversão‘, ‗corrupção‘) 
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tendo em vista a inserção do Brasil no campo da ‗democracia ocidental e cristã‘‖.
104

 

Dialogando intrinsicamente com essas assertivas, Marcos Napolitano argumenta que o regime 

civil-militar, através da produção da suspeita, acabou colocando toda a sociedade civil sob 

vigilância, 

como forma de prevenir a atuação ―subversiva‖, sobretudo naquilo que os manuais 

da Doutrina de Segurança Nacional chamavam de ―propaganda subversiva‖ e 

―guerra psicológica contra as instituições democráticas e cristãs‖, acabava por gerar 

uma lógica da suspeita ou ―ethos persecutório‖ 
105

. 

 

E continua argumentando que, dentro dessa lógica de produção da suspeita, a comunidade de 

informações 

não apenas alertava o governo e os serviços de repressão direta para situações 

concretas de contestação ao regime, mas, através da sua interminável escritura [...] 

criava conspirações que [...] acabavam por justificar a própria existência desses 

serviços. Mobilizava um conjunto de estratégias [...] para criar uma representação do 

inimigo interno que poderia estar oculto no território da política, e, principalmente, 

da cultura
106

. 

 

Ao final deste tópico, chegamos à conclusão de que, a sociedade brasileira do inicio 

dos anos de 1970, marcada por uma utopia autoritária e pela lógica de produção da suspeita, 

tornou quaisquer maneiras de contestação em ameaças, fosse ela de cunho moral ou político. 

A esfera cultural, nesse sentido, transformava-se numa das grandes ameaças a ditadura civil-

civil-militar brasileira, pois era integrada por parcelas pertencentes aos segmentos médios da 

sociedade, herdeira de uma cultura política nacional-popular e mais abertos a uma nova 

cultura de consumo, forjados durante a efervescência cultural e política dos anos de 1960, e 

extremamente críticos à política e aos padrões morais e comportamentais, então, vigentes. 

Além do mais, a superpolitização que foi conferida a esfera cultural acabou por tornar ainda 

mais visada pelo regime, após o isolamento político ensejado pelo golpe civil-militar de 1964, 

com a ampla divulgação na mídia, a MPB com seus os Festivais de Música Popular. 

Acreditamos, dessa maneira, que as censuras moral e política caminhavam ―pari passu e, 

nesse sentido, compreendemos por que tanto Chico Buarque quanto Caetano Veloso, dois 

artistas com posições ideológicas e graus de engajamento político distintos, eram vistos como 

ameaças à ordem vigente‖ 
107

, e por conta disso, acabaram sendo perseguidos em diferentes 
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intensidades nas diferentes épocas, como veremos no decorrer dos próximos tópicos deste 

trabalho. 

 

 

3.2 CENSURA AO SHOW  

 

Após empreendermos no tópico anterior um balanço sobre a trajetória da censura no 

Brasil ─ enfatizando a censura musical ─ e sobre o debate historiográfico acerca da temática, 

agora chegamos à parte central do nosso trabalho: a análise das nossas fontes documentais. 

Debruçarmo-nos, nesse tópico em especial, sobre a análise dos documentos pertencentes à 

CISA, que revelam como foi feita a produção da censura sob o Show: Encontro em 1972. 

Identificamos a partir deste estudo que houve um grande intercambio de informações entre os 

diferentes órgãos que integravam o aparelho repressivo montado no regime civil-militar. 

Desde a apresentação da documentação, cujo assunto era ―CAETANO VELOSO E ‗CHICO‘ 

BUARQUE DE HOLANDA‖, ─ mais especificamente do espetáculo apresentado por ambos 

os cancionistas no Teatro Castro Alves, em Salvador, ─ e a sua difusão pretendia abranger 

―SNI/AC – CENIMAR – CIE‖ 
108

, indicando, dessa maneira, que havia uma vasta rede de 

informações entre as diversas entidades montadas durante a ditadura civil-militar no Brasil, 

que visava coibir quaisquer ameaças, fosse ela de ordem política, ou moral e comportamental. 

Além do mais, a série integrada por seis documentos vai à mesma direção, pois os 

documentos 1, 2, 3 e 6 indicam a troca de informações entre o DCDP/ BA e o DPF/ BA, que 

respondiam a uma hierarquia dentro das próprias estruturas das entidades, como podemos ver 

abaixo,  

1 – Informação do inspetor do DPF/BA ao superintendente DPF/BA; 2 – Informação 

do chefe da DCDP/DPF/BA ao chefe do gabinete DPF/BA, datado de 13/11/72; 3 – 

Relatório da técnica de censura/DPF/BA ao chefe da DCDP/DPF/BA, datado de 

13/11/72; 6 – Relatório de Agente do DPF/BA ao superintendente do DPF/BA, 

datado de 13/11/72
109

. 

 

Enquanto estes últimos apontavam para uma troca de informações entre as diferentes 

entidades do Estado, os documentos 4 e 5 apontavam para a existência de uma censura prévia. 

Já dissemos que a censura não foi criada pelo regime militar, mais foi sofrendo paulatinas 

adaptações às especificidades do período, portanto, a censura prévia dos espetáculos de 
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diversões públicas era uma atividade legalizada pelo Estado deste a Constituição de 1934
110

. 

No documento ―5 – Ofício 99/72 da Fundação de Teatro Castro Alves/BA ao superintendente 

DPF/BA, datado 24/10/72‖, o Diretor do Departamento de Cultura o Sr. Luiz Edmundo de 

Seixas deste Teatro comunicava de modo prévio ao Superintendente do DPF/ BA a realização 

do ―Show: Encontro de Chico Buarque [...] e Caetano Veloso, dias 10 e 11 de novembro de 

1972 às 21 horas sob a responsabilidade da Associação de Ajuda Social a Criança 

Desamparada, tendo à frente [...] a Presidente da Entidade Beneficente, Sra. Ondina Castro‖ 

111
. No documento ―4 – Ofício da ‗Ajuda social à criança desamparada‘ ao superintendente do 

DPF/BA, datado de 31/ 10/ 72, anexado à duas páginas com os nomes das músicas‖, a Sra. 

Ondina Castro, Presidente da Entidade Beneficente responsável, da mesma forma que a 

anterior, veio informar previamente ao Superintendente do DPF/ BA a realização do 

espetáculo, porém, destaca que as ―músicas que serão apresentadas já foram censuradas‖.
112

 

Tais documentos nos leva à conclusão de que a censura produzida sob o espetáculo de 

Caetano Veloso e Chico Buarque pode ter determinado os vetos às canções do seu disco, ou 

que as determinações da censura foram desrespeitadas
113

, pois como foi notado, já haviam 

passado por seu crivo.  

Identificamos, também, que havia muito trabalho para poucos Técnicos de Censura, 

pois, diferente do que pensávamos o show de Caetano Veloso e Chico Buarque no Teatro 

Castro Alves não foi vigiado desde o seu primeiro dia, ou pelo menos não de forma oficial. 

Dessa forma, vale destacar que além da censura prévia das diversões públicas, que incluía 

analisar as letras das canções, a fiscalização da programação musical de bares, restaurantes e 

shows, os Técnicos de Censura eram também responsáveis por assistir ―posteriormente ao 

espetáculo [...], para verificar se os cortes, mudanças ou vetos estavam sendo respeitados‖.
114

 

De acordo com o documento ―1 – Informação do inspetor do DPF/BA ao superintendente 

DPF/BA‖, o referido espetáculo foi apenas vigiado no seu segundo dia, após denúncias. 
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Assim como informa o Inspetor de Policia Federal ─ PF, Eduardo Henrique de Almeida, que 

no dia 11 de novembro de 1972, compareceu à delegacia o Superintendente Dr. Ary G. de 

Almeida, o Major Casales (sem indicação a que Fora Armada era vinculado) e o Coronel 

Juarez (da Aeronáutica), sendo que este último denunciou que havia assistido no dia anterior 

ao show de Caetano Veloso e Chico Buarque, e ―presenciou durante a referida apresentação 

cenas que feriam a moral das famílias ali presentes, bem como atitudes do Sr. Caetano Veloso 

que de certa forma indispôs o público presente contra as autoridades presentes‖.
115

 

Demonstravam com isso que havia a existência de uma interminável vigilância entre os 

setores militares, pois pareciam acreditar que estavam a zelar pela moral das famílias 

brasileiras.  

Da mesma maneira, como apresenta certa incoerência e, ao mesmo tempo, 

desorganização, mas, principalmente que havia muito trabalho para poucos Técnicos de 

Censura, pois estes haviam deixado um ―encontro a priori subversivo‖ passar desapercebido 

por baixo dos seus narizes, devido ao fato, de ser integrado por Caetano Veloso e Chico 

Buarque vistos a principio como ameaças, e que há pouco tempo tinham retornado do exílio.  

O documento ―2 – Informação do chefe da DCDP/ DPF/ BA ao chefe do gabinete DPF/ BA, 

datado de 13/ 11/72‖, aponta para o mesmo sentido, pois quando questionado por seu 

superior, no caso o Chefe do gabinete do DPF/ BA, o porquê do primeiro dia do referido show 

não ter sido acompanhado por um Técnico de Censura, o Chefe da DCDP/ DPF/ BA explica 

que o ―único fiscal que se encontrava disponível [...] havia sido designada para assistir ao 

Show designado ‗Improviso‘ no Teatro Vila Velha que vem sendo objeto de observação por 

esta DCDP, a fim de apurar a veracidade de certa reportagem da ‗Tribuna da Bahia‘‖ 
116

. 

Constamos, a partir da análise do trecho acima, que havia um número restrito de censores, e 

uma relativa quantidade de trabalho, do qual não eram capazes de dar conta, por conseguinte, 

certas letras de canções ou shows, como o de Caetano Veloso e Chico Buarque, acabaram 

conseguindo burlar o cerco da censura, mesmo que por vezes, tenham este objetivo a 

principio. 

Feitas estas observações iniciais, tentaremos agora de maneira mais enfática 

demonstrar como foi produzida a censura sob o espetáculo chamado Show Encontro de 
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Caetano Veloso e Chico Buarque, destacando os fatores preponderantes para configurá-lo 

enquanto um lócus de subversão digno de vigilância, visto como uma ameaça ao governo. 

Sabemos a priori que o primeiro dia do show (10 de novembro de 1972) não foi objeto de 

censura, pelo menos de maneira oficial, pois não havia nenhum fiscal disponível para 

acompanhar a apresentação, uma vez se encontravam ocupados com atividades outras.  

Entretanto, não passou desapercebido, pois militares à paisana de alta patente estavam 

presentes no local assistindo-os. Incomodando-se com alguns acontecimentos do espetáculo, e 

acreditando que estes feriam a moral das famílias presentes, o Coronel Juarez, da 

Aeronáutica, juntamente com outros militares de alta patente, compareceu no dia seguinte (11 

de novembro de 1972) na delegacia para denunciar o ocorrido, na qual estava presente, 

tirando serviço de inspetor do dia, Eduardo Henrique de Almeida que sintetizou a denuncia 

em quatro pontos centrais, que são: 

1 – Apresentação de Caetano Veloso como um homossexual, pintado de batom e 

com trejeitos afeminados; 2 – Apresentação de uma música ―ANA‖, de Chico 

Buarque de Holanda, na qual existem termos imorais – ―sacana‖, etc; 3 – 

Apresentação de uma senhora, convidada de Caetano Veloso, que cantou samba de 

roda, no qual fazia referências aos olhos e os artistas presentes colocavam as mãos 

nos olhos, boca, idem, as mãos na boca e finalmente dizia no ―lelê, lalá‖, e os 

artistas colocavam as mãos no sexo; 4 – No final do show, Caetano Veloso 

chamou o público para o palco dizendo ―teatro é do povo‖ [...]colocando a 

estrutura do mesmo em perigo, e com isso foi necessário à intervenção de 

bombeiros, os quais foram vaiados após ter Caetano Veloso dito: ―É, o teatro não é 

do povo‖ (grifo nosso) 
117

. 
 

Ao analisar os pontos centrais da denúncia, percebemos a existência de uma maior 

preocupação com as atitudes de Caetano Veloso do que com as de Chico Buarque, sobretudo, 

com sua sexualidade, melhor dizendo, uma possível ―homossexualidade‖ do cancionista. 

Além do mais, podemos acrescentar outros três pontos que revelam que a maior preocupação 

dos militares foi com as peripécias feitas por Caetano Veloso, são eles: 1) promover a 

―liberação das práticas sexuais‖ com a apresentação de um samba de roda por uma senhora a 

convite do cancionista que fazia alguns gestos incitando os artistas à por suas mãos em seus 

órgãos genitais; 2) incitar à ―desordem social‖ ao chamar o público ao palco, com a fala o 

―teatro é do povo‖, por conseguinte, colocando a estrutura em perigo; 3) estimular a 

―sublevação dos presentes contra as autoridades‖, através de vaias ao dizer ―é, o teatro não é 

do povo‖, quando os bombeiros interviram, retirando as pessoas que haviam subido ao palco. 
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Enquanto, a preocupação com Chico Buarque aparece em segundo plano, porém não menos 

importante, com a menção a termos ―imorais‖ na letra da canção Ana de Amsterdam. 

Informando, assim, que os militares preocupavam-se de maneira mais enfática com questões 

morais e comportamentais do que com temas políticos stricto sensu, uma vez que suas 

estratégias de resistência perpassavam também pela contestação aos costumes e 

comportamentos. 

 

Figura 4 - Invasão do palco do Teatro Castro Alves pelo público a convite de Caetano Veloso 

 
Fonte: (Chico - Artista Brasileiro, 2016). 

 

Identificamos que após a denúncia foi montado um grande aparato repressivo, que 

ultrapassava os limites convencionais do DCDP (os censores eram responsáveis pela censura 

prévia e por assistir posteriormente aos shows para averiguar se as determinações estavam 

sendo respeitadas), no intuito de evitar que os episódios da noite anterior se repetissem. 

Foram encarregados desta tarefa, um Agente da Policia Federal, um Inspetor da Policia 

Federal e uma Técnica de Censura do DCDP; enquanto o primeiro realizou apenas a 

observação, estes últimos trocaram informações, e podemos ainda supor que agiram juntos. 

Incumbidos da missão, logo de imediato seguiram para os camarins dos cancionistas para 

buscar esclarecimentos acerca dos episódios da noite anterior, antes do começo da 

apresentação.  

De acordo, com os relatórios do Inspetor da PF/BA e da Técnica de Censura da 

DCDP/BA, Caetano Veloso mostrou-se cordial, pois no momento em que foi questionado 

sobre liberação movimentos de conotações sexuais na apresentação do samba de roda da sua 

convidada declarou ―que o tal de ‗lelê-lalá‘ é folclore do recôncavo e não via maldade‖.;e no 

que se referia à incitação do público contra os bombeiros, disse que não teve ―aquela intenção 
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para com as autoridades e sim com a administração do teatro que ‗está sempre criando caso‘‖. 

Enquanto, Chico Buarque externou uma postura irreverente diante dos mesmos, pois quando 

foi questionado acerca dos termos imorais na letra da canção Ana de Amsterdam, ―foi 

taxativo, junto com seu empresário, ao afirmar que a música está liberada e no programa‖ 
118

. 

O resultado desta acareação foi proibição do número ―folclórico‖ e a liberação, mesmo que 

por hora, da canção Ana de Amsterdam para evitar transtornos, pois já havia sido aprovada 

pela censura. 

Ao final, chegamos à conclusão de que os episódios do show foram imprescindíveis 

para os vetos de algumas canções do disco Caetano e Chico Juntos e Ao Vivo, sobretudo, 

aqueles do dia 11 de novembro de 1972 (segundo dia de apresentação), pois, como podemos 

notar, todas as canções já tinham sido aprovadas pela censura prévia de diversões públicas. 

Cabe, então, ressaltar que depois das autoridades responsáveis pela fiscalização estabelecer as 

devidas restrições, a fim de evitar os transtornos da noite anterior, o espetáculo foi iniciado. 

Estes, por sua vez, elaboraram pareceres similares acerca das suas observações do segundo 

dia de apresentação, no qual constavam os seguintes comentários sobre Caetano Veloso. 

Segundo o Inspetor de PF, o cancionista apresentava ―trejeitos homossexuais‖, porém, ―a 

música do folclore Lelê-lalá não foi cantada; não chamou ninguém ao palco; quando no final 

começaram a subir no palco, pulou para a platéia‖, constando, assim, que as restrições foram 

acatadas pelo cancionista, ―e notou-se respeito à censura, embora dissesse que é contrário‖. 

Apesar do Agente de PF destacar que Caetano Veloso usava ―uma afeição um tanto 

exagerada, muito mais apropriada para uma pessoa do sexo feminino, provocando até 

algumas vaias do auditório‖, no seu entendimento as canções apresentadas não continham 

nada de ―anormal‖ 
119

. 

Poderíamos, dessa forma, afirmar, que a natureza da sua crítica era moral e 

comportamental, estando presentes nas suas vestimentas e nas suas performances, como 

podemos observar na imagem abaixo, mas não necessariamente nas letras das suas canções. 

Explica-se, assim, o por quê das suas canções no disco não terem sido censuradas? 

Certamente não, pois a contestação social ecoava também nas letras das suas canções, e 

transcendia a crítica moral e comportamental, chegando até ao campo político stricto sensu, 

mesmo que os primeiros prevalecessem na maior parte da sua obra, sobretudo nessa época. 
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Ante a questão colocada acima, acreditamos que a resposta perpassa por outros fatores como: 

1) número de Técnicos de Censura insuficiente para uma relativa demanda de trabalho; 2) 

grande projeção nacional dos cancionistas alcançada graças à Indústria Cultural brasileira; 3) 

principalmente, a existência de uma postura político-ideológica de embate perante a censura. 

Estes três fatores conjugados ajudaram a forjar a imagem de certos artistas como arautos de 

uma conspiração subversiva no país, por conseguinte, os tornaram muito mais visados pela 

censura.  

 

Figura 5 – ―Trejeitos homossexuais‖ de Caetano Veloso e a postura ―masculina 

normal‖ de Chico Buarque. 

 
Fonte: (MAFFEI, 2017) 

 

Feitas estas observações, precisamos pontuar que foram justamente suas respectivas 

atitudes perante a censura que determinou os vetos ou não a alguns trechos das suas canções. 

De acordo com os pareceres, percebemos que Chico Buarque havia desrespeitado e até 

mesmo afrontado a censura. O Agente de PF, por exemplo, informou que ―o referido cantor 

apresentou encerrando a programação a música ‗APESAR DE VOCÊ‘ que me parece ter sido 

proibida pela censura‖, e destaca ainda que ―música foi cantada juntamente com o público‖ 

120
. Da mesma forma, a Técnica de Censura relatou que no ―final do espetáculo, CHICO 

BUARQUE cantou a música ‗APESAR DE VOCÊ‘‖, no entanto, acrescenta que a mesma não 

constava na relação de canções apresentadas previamente ao ―DCDP, e que tem sua letra 

PROIBIDA pela CENSURA FEDERAL‖, e chega à conclusão que dentro dos episódios que 
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presenciou ―que a única parte contrária à Legislação da Censura, em vigor, foi a apresentação 

[...] da música ‗APESAR DE VOCÊ‘, pelo cantor CHICO BUARQUE DE HOLANDA‖ 
121

. 

Dessa forma, podemos perceber que enquanto Caetano Veloso manteve uma postura cordial, 

respeitando as determinações/restrições, Chico Buarque mostrou-se irreverente perante a 

censura.  

Acreditamos, portanto, que foram as atitudes de Chico Buarque perante a censura que 

levou apenas as suas canções no disco a terem trechos vetados, no entanto, isso não significa 

dizer de maneira alguma que prevaleceu uma censura política stricto senso, visto que como 

podemos notar no relatório abaixo, as questões de natureza moral e comportamental 

continuaram, mesmo que, de maneira, ambígua, no cerne das inquietações das autoridades. 

Em seu relatório o Inspetor de PF aponta que Chico Buarque diferentemente de Caetano 

Veloso, apresentava ―postura masculina normal‖ (ver figura 3), porém, ―ao final do show 

cantou ‗APESAR DE VOCÊ‘, de modo qual gritante, notando-se grande empolgação‖. 

Entretanto, discorda do primeiro parecer a partir do momento em que aponta que a canção não 

foi entoada por todos os presentes, mas apenas por ―um grupo de homossexuais, hippies e 

cabeludos, que pareciam contratados do grupo dos artistas, e foram exatamente eles que 

invadiram o palco e, após o encerramento do espetáculo, cantaram ‗APESAR DE VOCÊ‘, no 

qual não foram acompanhados pelos demais espectadores‖. Ao final do relatório, constata que 

―é necessário que se coloque um fim nestes episódios que somente desgastam as 

autoridades‖.
122

  

Constatamos, assim, que os responsáveis pela fiscalização do show pretendiam fazer 

uma censura eminentemente política, com a assertiva de que a única infração para com a 

Legislação Censória foi à apresentação da histórica canção proibida pela censura – Apesar de 

você. No entanto, percebemos que o fator preponderante para tornar o show num espaço 

subversivo foram questões morais e comportamentais: homossexualismo e a liberação sexual. 

Tanto que a maior parte dos trechos vetados das canções é desta natureza, como veremos a 

seguir.  
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3.3 CENSURA AO DISCO 

 

Já dissemos, por demais, do disco Caetano e Chico Juntos e Ao Vivo com trechos 

vetados pela censura, portanto, se torna necessário apresenta-lo, mesmo que de maneira breve. 

Numa entrevista concedida a Marcia Cezimbra do Jornal do Brasil, datada de 16 de maio do 

ano de 1991, Caetano Veloso elaborou os seguintes comentários sobre o episódio do referido 

disco, 

Este foi tudo rápido. A idéia foi de um cara, Roni, dono de uma loja de discos em 

Salvador onde a Gal Costa trabalhava como vendedora. Ele arranjou tudo. Aí eu 

disse para o Chico que ele deveria cantar 'Com Açúcar e com Afeto', que era uma 

coisa de mulher. Ele disse que tinha uma melhor, uma história homossexual de 

duas mulheres e cada um faria uma, 'Bárbara' (grifo nosso). Tem uma obra 

prima, 'Deus Dará', um sucesso nacional. 'Tem Você Não Entende Nada' junto com 

'Cotidiano', que ficou lindo. O disco fez o maior sucesso
123

. 

 

A ideia foi levada a cabo pela empresa Philips, que percebendo a possibilidade de 

perpetuar fonograficamente o histórico encontro no palco do Teatro Castro Alves em 

Salvador de dois dos maiores cancionistas do país, e supostos desafetos da década anterior, 

mandou para a Bahia uma equipe de técnicos que registrou em fita varias horas do espetáculo. 

Do material registrado, os produtores Roni Berbet e Guilherme Araújo selecionaram 36 

minutos e 20 segundos do espetáculo, sob o critério de mostrar apenas as canções ainda não 

gravadas pelos cancionistas, pois não haveria sentido algum em divulgar canções já gravadas, 

visto que a qualidade estética de uma canção feita num estúdio é teoricamente superior àquela 

de uma gravada ao vivo.  

Ao final, o disco, é um LP (Long Play) em formato de vinil, foi integrado por 11 

faixas, listadas abaixo: 

Lado A:  

 

1) Bom Conselho (Comp.: Chico Buarque) – Chico Buarque;  

2) Partido Alto (Comp.: Chico Buarque) – Caetano Veloso;  

3) Tropicália (Comp.: Caetano Veloso) – Caetano Veloso;  

4) Morena dos olhos d'água (Comp.: Chico Buarque) – Caetano Veloso;  

5) Rita (Comp.: Chico Buarque) / Esse Cara (Comp.: Caetano Veloso) – Caetano 

Veloso;  

6) Atrás da Porta (Comp.: Francis Hime e Chico Buarque) – Chico Buarque.  

 

 

Lado B:  
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1) Você não entende nada (Comp.: Caetano Veloso) / Cotidiano (Comp.: Chico 

Buarque) – Chico Buarque e Caetano Veloso;  

2) Bárbara (Comp.: Chico Buarque e Ruy Guerra) – Chico Buarque e Caetano 

Veloso;  

3) Ana de Amsterdam (Comp.: Chico Buarque e Ruy Guerra) – Chico Buarque;  

4) Janelas Abertas nº 2 (Caetano Veloso) – Chico Buarque;  

5) Os Argonautas (Comp.: Caetano Veloso) – Caetano Veloso
124

. 

 

Figura 6 - Capa do disco Caetano e Chico Juntos e Ao Vivo 

 

Fonte: (MAFFEI, 2012). 

 

Logo no início do capítulo já havíamos dito que ao ser apresentado o áudio do show ao 

DCDP, para a censura prévia, alguns trechos foram proibidos e precisariam ser trocados. 

Porém como a gravação foi realiza ao vivo, havia a completa impossibilidade de regravá-los, 

pois os shows não se repetiriam, então, para encobrir os trechos proibidos foram enxertados, 

em estúdio, ―palmas‖ e ―gritos histéricos da plateia‖ facilmente perceptíveis em sua audição. 

A estratégia funcionou e o disco acabou sendo liberado. Seu lançamento aconteceu poucos 
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dias antes do natal do ano 1972, tornando-se um grande presente para os fãs de música 

popular brasileira MPB, e acabou entrando rapidamente na lista dos mais vendidos do ano. Os 

trechos ―subversivos‖, ou melhor, aqueles vistos como ameaças a política e a moral vigente, 

estavam nas canções de Chico Buarque: Partido Alto, Atrás da Porta, Ana de Amsterdam e 

Bárbara. 

Após realizarmos essa breve apresentação, torna-se fundamental explicitar que não 

será feita aqui uma análise estética do disco. Objetivamos apenas discutir as motivações para 

os vetos, se foram de ordem política ou moral, e dessa maneira defender a ideia de que nos 

anos de chumbo prevaleceu na censura musical a longa tradição censória ligada à preservação 

da moral e dos bons costumes, portanto, nossa análise estará centrada nas canções vetadas de 

Chico Buarque.  

A canção Partido Alto fora feita para o filme Quando o carnaval chegar de Cacá 

Diegues, que ―narra o dilema de uma trupe de cantores populares sem sucesso entre cantar 

para o rei ou para o povo.[...]. Além de atuar, Chico assinou o roteiro com Cacá Diegues e 

Hugo Carvana e compôs sete canções para o filme‖.
125

 Eis a letra completa, com grifo nas 

partes vetadas: 

Diz que deu, diz que dá/ Diz que Deus dará/ Não vou duvidar, ô nega/ E se Deus não 

dá/ Como é que vai ficar, ô nega/ Diz que Deus diz que dá/ E se Deus negar, ô nega/ 

Eu vou me indignar e chega/ Deus dará, Deus dará/ Deus é um cara gozador, adora 

brincadeira/ Pois pra me jogar no mundo, tinha o mundo inteiro/ Mas achou muito 

engraçado me botar cabreiro/ Na barriga da miséria, eu nasci batuqueiro 

(*brasileiro)/ Eu sou do Rio de Janeiro/ Jesus Cristo inda me paga, um dia inda me 

explica/ Como é que pôs no mundo esta pobre coisica (*pouca titica) (grifo 

nosso)/ Vou correr o mundo afora, dar uma canjica/ Que é pra ver se alguém se 

embala ao ronco da cuíca/ E aquele abraço pra quem fica/ Deus me fez um cara 

fraco, desdentado e feio/ Pele e osso simplesmente, quase sem recheio/ Mas se 

alguém me desafia e bota a mãe no meio/ Dou pernada a três por quatro e nem me 

despenteio/ Que eu já tô de saco cheio/ Deus me deu mão de veludo pra fazer 

carícia/ Deus me deu muitas saudades e muita preguiça/ Deus me deu perna 

comprida e muita malícia/ Pra correr atrás de bola e fugir da polícia/ Um dia ainda 

sou notícia  

(* termos originais vetados pela censura)
126

. 

 

Mas quando submetida à censura prévia de diversões públicas, muito antes da 

realização do show no Teatro Castro Alves, acabou obtendo o veto, num parecer datado de 

14/03/72, sob as seguintes assertivas: 

Deus e Cristo já não são mais os símbolos em que nós nos apoiávamos quando as 

aflições da alma e terrena nos apoquentavam, isto é que se pode imaginar pelo que o 

poeta de tão lindas canções traz nesta sua letra, em que joga com os dois sem o 

mínimo de respeito. 
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Se é engraçado ou infelicidade para o autor ter nascido no Brasil (2° verso), país 

onde ele vive e encontra este povo tão generoso que lhe dá o sustento comprando e 

tocando seus discos e pagando-o regiamente nos seus shows, afirmo que êle esta 

gozando ou então estará entre uma ínfima minoria, dêsde que milhões se 

orgulham desta terra onde o progresso aos olhos do mundo é inegável. Opino 

pelo VETO (grifo nosso) GB, 14. 03. 72
127

. 

 

Percebemos que a dimensão moral esteve entre as motivações para o referido veto, 

especificamente no primeiro parágrafo do parecer do Técnico de Censura, que na sua 

perspectiva houve falta de respeito com as figuras máximas da religião cristã: Deus e Cristo. 

Mas a dimensão política se sobressaiu neste caso em particular. Na verdade, é perceptível que 

há um interesse maior em coibir quaisquer menções contrárias à política econômica do regime 

civil-militar, que tentava passar, a partir de certos feitos econômicos a imagem de uma nação 

grande, que progredia a passos largos na economia, sob o lema ―Brasil ─ Ame-o ou Deixe-o‖. 

Embora concentrasse a riqueza nas mãos de poucos, deixando a maior parte da população na 

miséria.  

Dessa maneira, a canção só foi liberada após a substituição de alguns trechos. Era uma 

prática comum na época, por vezes, as canções obterem a liberação depois de algumas 

alterações. Houve duas modificações em Partido Alto, que foram: no trecho ―Na barriga da 

miséria, eu nasci brasileiro‖, teve que ser substituído por ―eu nasci batuqueiro‖; e no trecho 

―Como é que pôs no mundo esta pouca titica‖, que acabou trocado por esta pobre ―coisica‖. 

Entretanto, quando o áudio do show no Teatro Castro Alves foi mandado para a censura 

prévia, uma vez mais os mesmos trechos foram vetados, e para serem liberados, brasileiro foi 

abafado e enxertaram palmas em pouca titica, mas mesmo assim ainda é possível ouvi-los. 

Indicando, por sua vez, que Caetano Veloso acabou desrespeitando as determinações da 

censura musical ao interpretar a canção Partido Alto de Chico Buarque em seus termos 

originais.  

Wagner Homem nos conta uma curiosa história, envolvendo Chico Buarque e Francis 

Hime, autores da inusitada canção Atrás da porta, que ocorreu numa reunião de amigos: 

―Chico fez o que nunca havia feito e nem voltaria a fazer: compor na frente dos outros‖. 

Como ele mesmo fala: ―‗tenho vergonha de fazer na frente dos outros‘. [...] Mas com ‗Atrás 

da porta‘ foi diferente‖. A primeira parte da letra da canção foi feita em meio à reunião, 

porém, a sua conclusão só viria após uma artimanha de Francis Hime, conhecida como ―o 

golpe de Francis‖, pois há muito Chico Buarque procrastinava a conclusão, e Elis Regina a 
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cantaria em disco que estava em processo de gravação. Com o intuito de pressionar, mesmo 

dos ―Estados Unidos, onde morava na ocasião, Francis fez com que o produtor enviasse a 

Chico uma fita com todos os arranjos e a voz da intérprete até onde havia letra e com a 

segunda parte já orquestrada‖,
128

 obrigando-o a finalizá-la. Eis a letra completa, com grifo nas 

partes vetadas: 

Quando olhaste bem nos olhos meus / E o teu olhar era de adeus, / juro que não 

acreditei / Eu te estranhei, me debrucei /Sobre o teu corpo e duvidei / E me arrastei, 

e te arranhei / E me agarrei nos teus cabelos / No teu peito (*Nos teus pelos), teu 

pijama (grifo nosso)/ Nos teus pés, ao pé da cama / Sem carinho, sem coberta / No 

tapete atrás da porta / Reclamei baixinho / Dei pra maldizer o nosso lar / Pra sujar 

teu nome, te humilhar / E me vingar a qualquer preço / Te adorando pelo avesso / 

Pra mostrar que ainda sou tua / Até provar que ainda sou tua.  

(* termos originais vetados pela censura)
129

  

 

Mas quando submetida à censura prévia, o trecho ―E me agarrei nos teus cabelos / Nos 

teus pelos‖, esta última palavra – ―pelos‖ – havia sido vetada, e para a liberação foi trocada 

pela palavra ―peito‖. Mesmo não tendo acesso ao parecer original, como no caso anterior, é 

possível identificar a partir da análise do trecho censurado que houve a tentativa de coibir 

menções de conotação sexual, denotando, assim, claramente que aconteceu a feitura de uma 

censura de ordem moral. Da mesma forma, como na canção anterior, quando a áudio do show 

foi mandado para a censura prévia, o trecho foi vetado, mais uma vez, e para obter a liberação 

foram enxertados palmas e gritos. No entanto, ainda é possível perceber em sua audição, que 

a canção foi cantada por Chico Buarque nos termos originais, desrespeitando novamente as 

determinações da censura. 

As canções Barbara e Ana de Amsterdam foram escritas por Chico Buarque em 

parceria com Rui Guerra para a peça Calabar: o elogio da tradição. Escrita no ano de 1972, a 

peça tinha como enredo a história de Domingos Fernandes Calabar  ─ que durante a invasão 

holandesa no Brasil, mulato que havia passado para o lado dos invasores holandeses contra a 

coroa portuguesa, e em virtude disso foi considerado um traidor e acabou condenada a morte. 

Havendo, assim, um claro paralelo com a trajetória do Capitão Carlos Lamarca
130

, que poucos 

anos antes desertara do Exército para pegar em armas contra a ditadura civil-militar brasileira. 

A priori a conexão não foi percebida, uma vez que o texto da peça foi liberado pela censura 

prévia de diversões públicas, dando inicio à sua montagem, porém, quando solicitaram que 

realizasse o exame da peça pela censura, os censores pareciam já ter percebido a conexão, e 
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começaram a protelar tanto a sua liberação que acabara levando a mesma à falência. O 

resultado deste moroso processo foi a proibição da peça em todo território nacional e, 

também, impediram que qualquer notícia sobre o acontecido fosse divulgada pela imprensa. 

Anos depois, já no período de abertura política, com uma nova montagem, desta vez liberada, 

conseguiu estrear.  

Diante da proibição da peça Calabar: o elogio da tradição, Chico Buarque tentou 

lançar, em 1973, o disco intitulado Chico Canta, integrado pela trilha sonora da referida peça. 

Após enfrentar um lento processo, o disco acabou sendo liberado, depois de sofrer inúmeros 

cortes na gravação
131

, e, também teve divulgação restrita a recintos fechados e recebeu 

indicação apenas para maiores de 18 anos, levando-o, por conseguinte, a um número de 

vendas muito abaixo do esperado, decepcionando por demais os produtores e o público de 

MPB. 

Até a realização do Show Encontro as canções Barbara e Ana de Amsterdam não 

haviam ainda sofrido vetos, ao menos não encontramos nenhuma fonte que indicasse isto. 

Diferenciando estas das duas ultimas, e, assim, informando que a censura empreendida ao 

espetáculo do Teatro Castro Aves fora determinante para os vetos nos trechos das canções, 

especialmente no caso de Ana de Amsterdam, que foi acusada a partir de uma denúncia de 

conter termos imorais como a palavra ―sacana‖. Eis a letra completa, com grifo nas partes 

vetadas: 

Sou Ana do dique e das docas / Da compra, da venda, das trocas de pernas / Dos 

braços, das bocas, do lixo, dos bichos, das fichas / Sou Ana das loucas / Até amanhã 

/ Sou Ana / Da cama, da cana, fulana, bacana (*sacana) (grifo nosso) / Sou Ana 

de Amsterdam / Eu cruzei um oceano / Na esperança de casar / Fiz mil bocas pra 

Solano / Fui beijada por Gaspar / Sou Ana de cabo a tenente / Sou Ana de toda 

patente, das Índias / Sou Ana do oriente, ocidente, acidente, gelada / Sou Ana, 

obrigada / Até amanhã, sou Ana / Do cabo, do raso, do rabo, dos ratos / Sou Ana de 

Amsterdam / Arrisquei muita braçada / Na esperança de outro mar / Hoje sou carta 

marcada / Hoje sou jogo de azar / Sou Ana de vinte minutos / Sou Ana da brasa dos 

brutos na coxa / Que apaga charutos / Sou Ana dos dentes rangendo / E dos olhos 

enxutos / Até amanhã, sou Ana / Das marcas, das macas, da vacas, das pratas / Sou 

Ana de Amsterdam.   

(* termos originais vetados pela censura)
132

. 
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Na canção Ana de Amsterdam a palavra ―sacana‖ – no trecho ―Sou Ana, da cama/ Da 

cana, fulana, sacana‖ – foi proibida, e para conseguir a liberação, foi substituído em estúdio o 

som da letra ―s‖ pela ―b‖ (pode-se, perceber na audição que estão um pouco fora do tempo). 

Dessa maneira, a Ana de Chico Buarque, que já era ―da cama, da cana, fulana‖ tornou-se, 

também, ―bacana‖, em lugar ―sacana‖. Indicando, portanto, a feitura de uma censura de cunho 

eminentemente moral, visto que tentava coibir uma simples menção a um termo tido como 

imoral.  

Bárbara ─ apresentada em dueto por Chico Buarque e Caetano Veloso, retratando 

uma história homossexual entre duas mulheres, ocorreu um veto de caráter semelhante. 

Vejamos antes a letra completa, com grifo nas partes vetadas: 

 

Bárbara, Bárbara / Nunca é tarde, nunca é demais / Onde estou, onde estás / Meu 

amor, vem me buscar / O meu destino é caminhar assim / Desesperada e nua / 

Sabendo que no fim da noite serei tua / Deixa eu te proteger do mal, dos medos e da 

chuva / Acumulando de prazeres teu leito de viúva / Bárbara, Bárbara / Nunca é 

tarde, nunca é demais / Onde estou, onde estás / Meu amor vem me buscar / Vamos 

ceder enfim à tentação / Das nossas bocas cruas / E mergulhar no poço escuro de 

nós duas* (grifo nosso) / Vamos viver agonizando uma paixão vadia / Maravilhosa 

e transbordante, feito uma hemorragia / Bárbara, Bárbara / Nunca é tarde, nunca é 

demais / Onde estou, onde estás / Meu amor vem me buscar Bárbara.  

(* Trecho abafado por aplausos na gravação em função da censura)
133

 

 

No trecho ―Vamos ceder enfim à tentação das nossas bocas cruas/ E mergulhar no 

poço escuro de nós duas‖, a palavra ―duas‖ foi proibida, numa nítida tentativa de amenizar o 

teor explicitamente sexual, e, sobretudo, homossexual da canção, e, para a obtenção de sua 

liberação foram introduzidos aplausos no estúdio para abafar o som da expressão censurada. 

Evidenciando, mais uma vez, a feitura de uma censura musical de cunho eminentemente 

moral.  

Em linhas gerais chegamos à conclusão de que, tal como no espetáculo, verificamos 

uma maior preocupação na censura musical do disco por questões morais e comportamentais. 

Em que pese o fato da análise estar centrada nas letras das canções de Chico Buarque, uma 

vez que apenas as suas letras tiveram trechos vetados, no entanto, isso não quer dizer, de 

modo algum, que Caetano Veloso se configure enquanto um por menor em nosso trabalho. 

Muito menos que, de alguma forma, tenha sido acometido em menor intensidade pela 

repressão, pois como vimos no tópico anterior, o Show Encontro se transformou num espaço 

subversivo muito mais devido as suas ―performances‖ do que as ―letras‖ de Chico Buarque. 
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Haja vista, acreditamos que o fato desse último se tornar mais visado alinha-se ao fato de 

adotar uma postura político-ideológica de embate perante a censura musical, transformando-o, 

dessa maneira, num arauto de uma suposta conspiração comunista, ou melhor, subversiva no 

Brasil. 

 

 

3.4 ESTRATÉGIAS DE RESISTÊNCIA  

 

Ao longo das linhas deste trabalho já pontuamos algumas ―estratégias‖ utilizadas por 

Caetano Veloso e Chico Buarque para ―resistir‖ a um contexto marcado pelo autoritarismo, 

conservadorismo, repressão, mas principalmente ao cerco da censura musical, portanto, 

acreditamos ser necessário destinarmos um espaço a parte para refletirmos sobre as mesmas. 

As estratégias usadas pelos cancionistas perpassavam por uma ―rede de recados‖ críticos à 

política, e, sobretudo, aos padrões morais e comportamentais vigentes no regime militar. 

Sendo uma expressão cunhada por José Miguel Wisnik, estes os recados que foram emitidos 

não são, 

propriamente uma ordem, nem simplesmente uma palavra, e nem uma palavra de 

ordem, mas uma pulsação que inclui um jogo de cintura, uma cultura de resistência 

que sucumbiria se vivesse só de significados, e que, por isso mesmo, trabalha 

simultaneamente sobre os ritmos do corpo, da música e da linguagem
134

. 

 

Percebe-se, assim, que os recados estavam para além das letras das canções, insinuavam-se 

também nas performances dos cancionistas. Wisnik afirma ainda que a canção popular 

constitui-se enquanto uma  

―rede de recados‖, onde o conceitual é apenas um dos seus movimentos: o da subida 

à superfície. A base é uma só, e está enraizada na cultura popular: a simpatia 

anímica, a adesão profunda às pulsações telúricas, corporais, sociais que vão se 

tornando linguagem
135

. 

 

Gilberto Vasconcelos, dialogando intrinsicamente com as assertivas feitas acima, 

desenvolve a argumentação de que nos anos de chumbo, quando há o aprofundamento da 

repressão já existente, os cancionistas precisavam estar de ―olho na fresta‖, e valer-se, 

sobretudo do uso de metáforas para, assim, conseguir burlar o cerco da censura musical e 

emitir recados críticos ao regime civil-militar que deveriam ser decodificados pelo público
136

. 

Roberto Moura, seguindo a mesma linha de pensamento, destaca que entre os anos de 1970 e 

1980 houve uma enorme produção musical totalmente metaforizada, transformando, 
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cancionistas como Chico Buarque e Paulo César Pinheiro, dentre outros, em exímios cultores 

da metáfora, dessa forma, o ―que o verso dizia não era exatamente o que o verso dizia‖ 
137

. 

Amilton Justo de Souza, para mencionarmos apenas mais um caso, aponta ainda que a 

metáfora foi à estratégia mais usada para burlar o cerco da censura ―pelos compositores 

brasileiros durante a ditadura militar, sobretudo durante os ‗anos de chumbo‘: 1969-1974‖ 
138

. 

Por outro lado, percebemos a partir do estudo de nossa documentação que estas metáforas 

estavam para além do conteúdo das letras, estando também nas performances, nas 

vestimentas, uma vez que estes se valiam do desbunde, da irreverência e da paródia, levadas 

ao extremo para emitirem recados crítico num cenário marcado pela repressão, autoritarismo e 

conservadorismo. 

Identificamos anteriormente que ambos os cancionistas desrespeitaram as 

determinações da censura, cantando canções que continham trechos vetados, e por isso 

trocados, nos termos originais, como aconteceu nos casos de Partido Alto e Atrás da Porta. 

Mesmo não sendo o compositor da primeira canção, Caetano Veloso acaba cantando-a nos 

seus termos originais, da mesma forma como Chico Buarque faz com a segunda, como ficou 

evidente quando o disco com as músicas gravadas ao vivo foi mandado para a censura prévia, 

e acabaram sofrendo mais uma vez os mesmos vetos que haviam recebido anteriormente. 

Além do mais, podemos perceber com a escuta atenta de ambas as canções que, apesar dos 

enxertos de ―aplausos e barulhos‖, foram cantadas nitidamente nos seus termos originais. 

Consequentemente, podemos especular e não afirmar, pois não há fontes concretas, que 

agiram de comum acordo, visando desrespeitar as determinações da censura prévia de 

diversões públicas. 

Identificamos, também, que recorrentemente Apesar de você ─ a histórica canção 

vetada integralmente pela censura – era cantada por Chico Buarque nos seus shows, visto que 

o Inspetor de PF escreveu que ―em Belo Horizonte, onde [...], acompanhava as provocações 

de CHICO BUARQUE DE HOLANDA, sempre desrespeitando as determinações da censura 

com relação a ‗APESAR DE VOCÊ‘ – ora dá os acordes, ora diz a letra, e finalmente [...] 

cantou a toda força‖.
139

. Denota-se, assim, que era uma prática comum em suas apresentações. 
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Já falamos, por demais, de Apesar de Você 
140

, portanto, vale destacar a sua função social e 

política a época, no entanto, primeiramente temos que contar a história por trás desta canção. 

Em depoimento para o filme/documentário Chico: Artista Brasileiro, Chico Buarque, ao se 

ater ao período em que produziu a canção, logo após retornar do autoexílio, faz os seguintes 

comentários: 

Durante esses quase dois anos que eu estive fora, mudou muita coisa aqui no Brasil, 

eu perdi um pouco o bonde, quer dizer eu tinha notícias do Brasil etc e tal. Mas 

sentia que pessoalmente foi outra coisa, uma coisa que chamava a atenção era a 

quantidade de carros com plástico ―Brasil! Ame-o ou deixe-o‖, mas era a maioria 

dos carros... Adesão, assim, ao regime militar popular grande, classe média, mas no 

meio do povão também. E, era ao mesmo tempo, o período mais duro da 

repressão
141

.   

 

Em 1970, depois de regressar do autoexílio, como se pode perceber, ele se deparou 

com um cenário ainda mais desalentador do que aquele que deixara anos antes. 

Vivenciávamos o auge da repressão, instalara-se a censura, saíam recorrentes boatos de 

torturas a presos políticos, mas por outro lado, havia uma grande adesão, por isso viam-se 

estampado na maior parte dos carros os adesivos com a frase ―Brasil! Ame-o ou deixe-o‖, ou 

até mesmo nas canções ufanistas que eram repetidas a exaustão nas rádios, a exemplo de Pra 

frente Brasil, de Miguel Gustavo, e Eu te amo, meu Brasil, da dupla Dom e Ravel. 

Respondendo a essa conjuntura sócio-política, escreve Apesar de Você, uma das suas poucas 

canções que realmente considera de ―protesto politico‖, ou como uma ―canção de protesto‖. 

No caminhar do depoimento destaca ainda que sua relação com a censura se complicou a 

partir de então:  

Foi um sucesso grande e imediato, e ai ascendeu uma luz ali, e o pessoal se tocou 

que tinha aprovado o bicho errado, que não poderia ter aprovado aquela letra, ai o 

disco foi retirado das lojas. Esse foi o começo de uma serie de problemas que eu tive 
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com a censura, e também existia uma vontade de vingança do outro lado, por que 

eles se sentiram ludibriados
142

. 

 

Apesar de conter uma letra nitidamente de contestação política, não teve problemas a 

priori com a censura prévia, e acabou sendo liberada, vendendo mais de 100 mil compactos 

numa semana, no entanto, quando saiu num jornal do Rio de Janeiro uma nota insinuando que 

o ―você‖ era na verdade o presidente Emílio Garrastazu Médici, a situação mudou, tentando 

explicar, o cancionista disse que não se tratava do presidente, mas de uma mulher mandona. 

Mas não adiantou a polícia política ―recolheu as cópias das lojas, invadiu a fábrica para 

destruir o estoque, proibiu sua execução nas rádios e, de quebra, puniu o censor que deixara 

escapar tamanho desrespeito‖ 
143

, sendo liberada apenas na abertura política do país em 1978. 

Adélia Bezerra de Meneses, depois de fazer uma interessante analise da letra da canção,
144

 

Acreditamos que não ser preciso fazer uma análise da letra desta canção, apenas remeter o 

leitor para o consistente estudo desta autora, destaca que a função social de Apesar de Você 

pode ser imediatamente entendida como o de ―suscitar a consciência da repressão, apontando 

a relação entre o autoritarismo-repressão política-repressão sexual-supressão do corpo‖, e por 

outro lado, também exerce ―inequivocamente, a função de descarregar – através das ameaças 

– a raiva impotente pela ausência de liberdade. Descarregar, apenas – emocional e 

verbalmente – e assim, num certo sentido, consequentemente, desmobilizado para a luta‖ 
145

. 

Em outras palavras, se por um lado busca conscientizar o povo da situação a que está 

acometido, por outro, tenta desmobiliza-los para a luta armada, falando que um dia novo 

ainda estaria por vir, o que não deixa de ser ainda uma afronta muito grande nos tempos da 

ditadura.  

Em 1973, ocorreu episódio parecido com a canção Cálice
146

, também vetada 

integramente pela censura prévia de diversões públicas, que atesta que cantar canções 

proibidas em seus shows era uma prática recorrente do cancionista; da mesma forma como 

sugere que a partir da canção Apesar de Você, e, sobretudo do espetáculo realizado com 

Caetano Veloso no Teatro Castro Alves, Chico Buarque se tornou muito mais visado. 

Acontecera o seguinte, a canção Cálice foi composta em parceria com Gilberto Gil para o 

show Phono 73, que seria realizado em maio de 1973, no Anhembi, São Paulo, mas tivera a 
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sua letra previamente vetada. Então os cancionistas decidiram cantá-la sem letra, entremeada 

com palavras desconexas, porém, quando iniciaram os microfones foram desligados.
147

 

Assim, como atesta um dos produtores do espetáculo: Roberto Menescal, que em entrevista 

para o livro 1973: O Ano que Reinventou a MPB declara quando questionado sobre o episodio 

que, 

Eu sou censor (risos) (grifo nosso). A gente sabia do risco. Mas Chico disse: ―Nos 

vamos cantar. Vamos tocar a coisa para frente, Ok?‖. ―Vai, que a gente vê o que 

faz‖, eu respondi. Foi o que fiz. Era um segundo andar ou terceiro. A parte técnica 

ficava lá em cima de onde dava para ver o palco do Anhembi. Levamos as 

máquinas, levamos tudo. E de lá a gente via e ouvia principalmente isso. De repente 

entra um cara da censura na cabine gritando para que desligássemos o som. E dizia 

que nós sabíamos. Eu falei: ―não, a gente tá aqui gravando‖. Ai tentei começar a 

levar no papo. ―Desliga‖ ele gritou. Ai eu tirei o som da sala. E o cara começou a 

discutir. E falei: ―Cara, a gente tá gravando‖. Mas, ele disse que não podia. ―E de 

repente de olha para frente e diz: ―Eles tão cantando‖.‖ ―Não, sei lá, é coisa do som 

da casa‖. Ai o cara desce feito louco e vai mandar cortar o som do palco. E depois o 

cara ainda queria levar todo mundo preso
148

. 
 

O riso inicial, destacado no trecho acima, se deve a especulações de uma possível 

colaboração da sua gravadora com o aparelho repressivo montado pelo regime civil-militar. 

Na verdade, percebe-se, a partir de sua narrativa que houve o contrário, uma vez que aponta 

que colaborou com Chico Buarque e, não com o ―cara da censura‖, visando nitidamente 

desrespeita as determinações da censura prévia em relação à canção Cálice ─ já vetada. 

Informa ao mesmo tempo em que as apresentações de Chico Buarque se tornaram mais 

visadas, visto a tamanha irritabilidade do Técnico da Censura diante da interpretação da 

canção vetada. 

Poderíamos, dessa maneira, até mesmo pensar que a principal estratégia de resistência 

utilizada pelos cancionistas no show do Teatro Castro Alves perpassava pelo desrespeito as 

determinações da censura prévia de diversões públicas, no entanto, estaríamos fazendo uma 

análise no mínimo limitada, visto que como vimos ao longo dos parágrafos ulteriores, a ―rede 

de recados‖ metaforizados não estavam necessariamente nas letras das canções, mas também 

nas performances e vestimentas dos cancionistas, principalmente nas de Caetano Veloso. 

Num depoimento feito para o filme/documentário Chico: Artista Brasileiro, Ruy Guerra faz 

assertivas reveladoras das estratégias de resistência usadas naqueles anos marcados pela 

repressão: 

Havia toda uma reação de vivência da criação com o dia-a-dia daquele contexto, 

onde a gente procurava saber quem tinha sido preso, onde era que estava fulano, 
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para onde que se tinha migrado, para onde que se tinha imigrado, em que prisão 

estava. Enfim, todas aquelas coisas do cotidiano, do principio do golpe, misturado 

com uma euforia pessoal nossa, da criação, que era um momento de conflito muito 

grande, nós criávamos com muita alegria um produto dentro de uma grande 

angústia. Então, a única forma que gente conseguiu de fazer essa peça foi sob a 

forma do deboche, na forma da paródia levada ao extremo (grifo nosso) 
149

. 

 

Referindo-se a montagem da peça Calabar: o elogio da tradição, que teve trilha 

sonora de Chico Buarque, a respeito da qual mencionamos anteriormente, Ruy Guerra acaba 

deixando explícito que no contexto em que estava imerso a única forma encontrada para 

emitir alguma mensagem crítica era através do deboche e da paródia levada ao extremo. 

Situação parecida, de acordo, com o estudo da nossa documentação, com o que aconteceu no 

histórico primeiro encontro de Caetano Veloso e Chico Buarque, visto que percebemos a 

existência nas performances e vestimentas dos cancionistas de uma contestação moral e 

comportamental.  

Assim, como mencionamos anteriormente, o show de Caetano Veloso e Chico 

Buarque tornou-se alvo da censura apenas após denúncias de que no seu primeiro dia de 

apresentação ocorreram episódios que feriam a moral das famílias presentes, como insinuação 

de movimentos sexuais, canções com termos imorais, e, outros que desrespeitavam a ordem 

posta, como a incitação à desordem social com a sublevação do público contra as autoridades. 

Tentando responder a essas denúncias, os cancionistas, ou melhor, o grupo MPB-4, que 

compunha o show ao seu lado se valeram da parodia para emitir recados críticos, conforme, as 

informações do relatório da Técnica de Censura, que escreve que: ―No decorrer do espetáculo 

fui surpreendida com a apresentação, [...] da música ‗DEDOL‘, desde quando a referida 

música trás em seu bojo conteúdo ironizante da figura alcunhada de ‗DEDO DURO‘‖ 
150

. 

Verificamos, portanto, que esta canção não constava na lista de músicas apresentadas à 

censura prévia, e, que fazia através da parodia levada aos extremos uma crítica ao indivíduo 

ou aos indivíduos que os haviam denunciado, chamando-os de dedo duros ─ podemos apenas 

afirmar que sabiam que foram denunciados, mas não que sabiam por quem fora feita a 

denúncia. 

Constatamos, da mesma maneira, que a censura se preocupava de maneira mais 

enfática com questões ligadas à manutenção da moral vigente, porquanto as estratégias de 

resistência perpassavam, também, por uma contestação de natureza moral e comportamental. 
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Chegamos até mesmo a mencionar noutro momento, mas com outra finalidade, que a canção 

Apesar de Você, que desrespeitava prontamente as determinações da censura, fora 

acompanhada, de acordo a informação do relatório do Inspetor de PF, por ―um grupo de 

homossexuais, hippies e cabeludos, que pareciam contratados do grupo dos artistas, e foram 

exatamente eles que invadiram o palco e, após o encerramento do espetáculo, cantaram 

‗APESAR DE VOCÊ‘, no qual não foram acompanhados pelos demais espectadores‖.
151

 

Informação, que por sua vez, demonstra a prevalência da censura moral e comportamental e 

que esta não foi feita apenas por militares, mas também por parte do público presente, já que, 

como se pode notar, havia um incomodo muito maior, tanto dos militares quanto dos 

espectadores, com o grupo de homossexuais, hippies e cabeludos ―contratados pelos 

cancionistas‖ do que necessariamente com a canção que desrespeitava a censura que eles 

entoavam. 

Em linhas gerais, percebemos que num contexto marcado pela repressão, autoritarismo 

e conservadorismo os recados emitidos não poderiam ser feitos de maneira direta, pois como 

vimos às canções que continham claros protestos políticos, como Apesar de Você e Cálice, 

foram rapidamente, no primeiro caso, e imediatamente, no segundo, percebidas e reprimidas. 

Os cancionistas, nesse contexto, emitiram recados que não estavam necessariamente nas letras 

das canções, mas nas suas performances e vestimentas, como, por exemplo, nas apresentações 

da senhora que, a convite dos cancionistas, cantou um samba de roda e apresentou um número 

que, a partir de certos olhares, levava paulatinamente os participantes do espetáculo a por as 

mãos nos órgãos genitais; também no grupo de homossexuais, cabeludos e hippies que 

entoaram a canção Apesar de Você; e, sobretudo, na apresentação de Caetano Veloso com 

trejeitos homossexuais – pintado de batom, vestido com roupas mais apropriadas para uma 

pessoa do sexo feminino.  

Tais performances indicam, por sua vez, que havia uma contestação ao 

conservadorismo presente da sociedade brasileira de então, uma vez que com a eclosão dos 

movimentos de 1968 – o Maio Libertário dos estudantes franceses, o movimento hippie –, a 

revolução deixou de pensada ou mesmo concebida no sentido político e estrutural (econômico 

e social), e acabou passando também para o campo dos ―costumes‖ e dos ―comportamentos‖. 

Se levarmos em conta as letras das canções, a maior crítica não estava em Apesar de Você, 
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mas em Bárbara de Chico Buarque, que relata uma relação homossexual entre duas pessoas 

do sexo feminino. 
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4. CONCLUSÃO 

 

Vamos ceder enfim à tentação 

Das nossas bocas cruas 

E mergulhar no poço escuro de nós duas 

Vamos viver agonizando uma paixão vadia 

Maravilhosa e transbordante, feito uma hemorragia 

 
Chico Buarque e Rui Guerra, Barbara (1972) 

 

 

Sou Ana do dique e das docas 

Da compra, da venda, das trocas de pernas 

Dos braços, das bocas, do lixo, dos bichos, das fichas 

Sou Ana das loucas 

Até amanhã 

Sou Ana 

Da cama, da cana, fulana, sacana 

Sou Ana de Amsterdam  

 

Chico Buarque e Rui Guerra, Ana de Amsterdam (1972) 

 

 

Em nossas considerações finais, concluímos que, entre os meados dos anos de 1960 e 

início de 1970, a MPB, da qual as figuras centrais desta pesquisa eram partes integrantes, se 

constituíam enquanto uma esfera pública de oposição civil ao regime civil-militar brasileiro. 

Não obstante, esta assertiva não deve ser entendida como uma mera generalização, em que 

todos os cancionistas de MPB formavam um grupo coeso de oposição à ditadura civil militar. 

A questão é mais bem entendida se vista por outra ótica: o que provavelmente aconteceu se 

deve ao fato de que, após o golpe civil militar, o espaço político stricto sensu foi fechado 

quase por completo, de maneira que o campo da cultura se tornou um dos poucos espaços em 

que a contestação poderia emergir, por continuar gozando de uma relativa liberdade. 

Produziu, uma espécie de superpolitização do campo da cultura, ainda mais a partir da grande 

projeção nacional ensejada com processo de ascensão da Indústria Cultural, especialmente na 

MPB e nos Festivais de Música Popular Brasileira que potencializava seu caráter politizado. 

Além do mais, não podemos deixar de frisar que os cancionistas e o público de MPB eram 

compostos em sua maioria por jovens intelectuais de tendências à esquerda com acesso a 

universidade, extremamente críticos à política e aos padrões morais e comportamentais 

vigentes. 
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Em 1968, após o AI-5, quando houve o aprofundamento da repressão já existente, 

quaisquer formas de dissenso passaram a não ser mais permitidos, fosse de natureza política 

stricto sensu ou moral e comportamental. Assim sendo, o campo da cultura acabou perdendo 

a relativa liberdade que possuía e passou a ser visto com suspeição a priori, tanto que diversos 

artistas foram perseguidos, presos, torturados, exilados e, principalmente censurados.  

Inclusive as figuras centrais deste trabalho, Caetano Veloso e Chico Buarque, que mesmo 

com seus posicionamentos político-ideológicas e graus de engajamento distintos acabaram 

sendo perseguidos em diferentes intensidades nas diferentes conjunturas históricas da ditadura 

civil-militar. 

A partir do estudo qualitativo do disco censurado e da série de documentos da CISA. 

Identificamos que neste evento em especifico, houve uma maior preocupação na censura de 

diversões púbicas, especificamente na censura musical, com questões concernentes a 

preservação da moral e dos bons costumes do que com questões propriamente políticas. 

Porquanto ao estudar o histórico primeiro encontro de Caetano Veloso e Chico Buarque no 

Teatro Castro Alves em 1972, percebemos que o mesmo se configurou como uma ameaça ao 

regime civil-militar, ou melhor, tornou-se um locus subversivo devido a fatores como o 

―homossexualismo‖ e a ―liberação sexual‖, que feriam a moral das famílias brasileiras. 

Questão agravada porque as estratégias de resistência também perpassavam por uma 

contestação aos padrões morais e comportamentais vigentes na época, e, valia-se, da paródia 

levada ao extremo, da irreverência para, dessa maneira, conseguir emitir mensagens críticas, 

num contexto histórico marcado por forte repressão, autoritarismo e conservadorismo. As 

mensagens, por sua vez, muito frequentemente, como podem perceber, não estavam 

necessariamente nas letras das canções, mas principalmente nas performances e vestimentas 

dos cancionistas. 

Ao final destas linhas, vale apontar novas possibilidades de estudo, ensejadas com a 

nossa pesquisa em andamento, uma vez pretendemos dar continuidade ─ numa nova etapa! 

Surgiram no decorrer da nossa narrativa ─ ―problemas de pesquisa‖ ─ que a quantidade de 

fontes que dispúnhamos, assim como os limites impostos a uma monografia, nos impôs 

severas dificuldades para respondê-los, e, dessa maneira, nos levou a deixa-los em aberto.   

Por entender que análises quantitativas são insuficientes para a compreensão da historicidade 

especifica da atuação da censura no regime civil-militar, visto que não se atentam para fatores 

como o ―exílio‖, a ―autocensura‖ e o ―receio dos agentes dos aparelhos repressivos de estarem 

perdendo o controle sob a sociedade‖, levam certos autores a acreditar que houve mais 
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censura de diversões públicas no período de abertura política do que no de maior repressão. 

Três questões que podem suscitar a investigação histórica, porque podem questionar as 

conclusões alcançadas a partir de estudos quantitativos, são elas: 1 O afastamento dos ) 

principais cancionistas do país não teria ensejado uma menor quantidade de vetos nos anos 

imediatos ao aprofundamento da repressão, entre os anos de 1968 a 1971?;  2) A 

autocensura não teria levado os cancionistas a se resignar,  policiando suas próprias 

palavras? E assim, levado a um menor número de canções censuradas?;  3) O processo de 

abertura política do país, que se deu a partir de 1975, não poderia ter levado os agentes do 

aparelho repressivo a censurar cada vez mais, por receio de estar perdendo o controle sobre 

a sociedade?  
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ANEXOS 

 

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 

Você que inventou o pecado 

Esqueceu-se de inventar 

O perdão 

 

Apesar de você 

Amanhã há de ser 

Outro dia 

Eu pergunto a você 

Onde vai se esconder 

Da enorme euforia 

Como vai proibir 

Quando o galo insistir 

Em cantar 

Água nova brotando 

E a gente se amando 

Sem parar 

 

Chico Buarque, Apesar de Você (1970) 
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ANEXO A ─ ENCAMINHAMENTO N° 0329/ CISA ─ ESC RCD, DATADO DE 23 DE 

NOVEMBRO DE 1972. ASSUNTO ― CAETANO VELOSO E ―CHICO‖ BUARQUE DE 

HOLANDA. DIFUSÃO ─ SNI/ AC ─ CENIMAR ─ CIE. 
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ANEXO B ─ INFORMAÇÃO DO INSPETOR DO DPF/BA AO SUPERINTENDENTE 

DPF/BA 
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ANEXO C ─ INFORMAÇÃO DO CHEFE DA DCDP/ DPF/ BA AO CHEFE DO 

GABINETE DPF/ BA, DATADO DE 13/ 11/72 

 

 



92 

 

 

ANEXO D ─ RELATÓRIO DA TÉCNICA DE CENSURA/DPF/BA AO CHEFE DA 

DCDP/DPF/BA, DATADO DE 13/11/72.  
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ANEXO E ─  OFÍCIO DA ‗AJUDA SOCIAL À CRIANÇA DESAMPARADA‘ AO 

SUPERINTENDENTE DO DPF/BA, DATADO DE 31/ 10/ 72, ANEXADO À DUAS 

PÁGINAS COM OS NOMES DAS MÚSICAS 
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ANEXO F ─  OFÍCIO 99/72 DA FUNDAÇÃO DE TEATRO CASTRO ALVES/BA AO 

SUPERINTENDENTE DPF/BA, DATADO 24/10/72. 
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ANEXO G ─  RELATÓRIO DE AGENTE DO DPF/BA AO SUPERINTENDENTE DO 

DPF/BA, DATADO DE 13/11/72111 
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ANEXO H ─  PARECER DE 14/03/72, REFERENTE À CANÇÃO PARTIDO ALTO 

 

 
 


