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A DITADURA MILITAR BRASILEIRA CANTADA POR CHICO 
BUARQUE DE HOLANDA. (1964-1976).

Karolyne Jamacaru Pinheiro1

Constitui o corpo desse artigo as letras de músicas de Chico Buarque de Holanda 
produzidas na época da Ditadura Militar Brasileira, consideradas um texto discursivo, 
que traz embutida em cada canção sentidos subjacentes que serão revelados na 
análise posterior. Fazendo desse modo um comparativo ao respectivo contexto 
histórico. Um período marcado por censuras, do radio, da música, dos jornais e da 
TV, em que a liberdade de expressão dos artistas e das pessoas contra o regime 
vigente foi silenciada por meio de exílios, torturas, prisões, desaparecimento de 
pessoas e combate aos movimentos sociais. A partir dessa analise será possível 
enxergar e compreender as inconformidades de tantas pessoas com relação à 
antiga situação política do Brasil. Chico Buarque cria estratégias para expressar sua 
revolta nas letras de suas canções, embutindo em cada estrofe palavras de duplo 
sentido, com a intenção de repassar para as pessoas o que acontecia realmente no 
Brasil durante o tal Período Militar.

PALAVRAS-CHAVES: Chico Buarque. Ditadura Militar. Ideologias. Música.

------------------

Aluna do curso de pós-graduação em HISTÓRIA DO Brasil com ênfase em História 

do Ceará da Faculdade de Tecnologia Darcy Ribeiro-FTDR.

 INTRODUÇÃO

Este artigo tem como objetivo mostrar as ideologias inseridas nas 

canções de Chico Buarque e principalmente a oposição feita por ele ao governo 

militar que fez o Brasil sair de um regime democrático quando João Goulart ainda 

era presidente da republica, para dar lugar a um governo autoritário e repressivo 

a quem se opusesse ao regime militar. A escolha desse compositor visa uma 

melhor compreensão do contexto histórico, se justificando na letra de suas canções 

e também levando em consideração que Chico Buarque era considerado pelos 

militares o inimigo numero um, tendo sua vida sido vigiada de perto pelos homens 

da Delegacia de Ordem e Proteção Social (DOPS).

Todos estes fatores influenciaram para a escolha desse compositor que 

buscava através de suas canções passarem em cada estrofe o momento político, 
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social e econômico do Brasil onde tinha como principal questionamento o Regime 

Militar e seu abuso em relação a perca de direitos, tendo como principal a liberdade 

de expressão e a luta contra a censura seja ela nas letras das músicas, nos jornais, 

na televisão e também no teatro e cinema.Sobre esse episodio será feito uma breve 

contextualização do período histórico no Brasil entre os anos de 1964 a 1976. O 

foco principal desse trabalho será o compositor Chico Buarque de Hollanda, cujas 

canções incomodaram bastante o regime militar que aflorava no Brasil com suas 

praticas opressivas e ditatoriais. Além disso, cabe justificar a escolha desse tema 

pelas letras das músicas que estão inseridas num período histórico. Mas o foco se 

limitará apenas na interpretação das letras destas músicas dentre tantas compostas 

nesse período por Chico Buarque, esse artigo se limitará em analisar as seguintes 

canções: Apesar de Você (1970), Roda VIVA (1967), Quando o Carnaval Passar 

(1972) e Cálice (1973).

Com isto pretendo contribuir para uma reflexão de como os sentidos se 

revelam e se constroem nas músicas de Chico Buarque que foram consideradas 

uma forma cotidiana de resistência popular produzida durante o regime ditatorial 

no Brasil. Ademais, pretendermos mostrar quem é esse sujeito que age limitado 

pelas coerções sociais: enfim, mostrar, como esse compositor exerce a resistência 

dizendo uma coisa para significar outra. 

A intenção deste projeto é mostrar ao leitor que a leitura das letras de 

músicas apresentadas neste trabalho, por terem sido produzidas no cenário 

ditatorial, no qual a censura estava presente, não deve ser feita apenas uma leitura 

superficial da qual se depreendam somente aquilo que esta explicita. A leitura a ser 

realizada sobre essas canções tem que ser feita de forma apurada, lendo os 

sentidos subjacentes, ou seja, aquilo que realmente se quis dizer. As fontes 

utilizadas nessa pesquisa a respeito da ditadura, da música e de Chico Buarque de 

Hollanda, serão: A Ditadura Envergonhada de Elio Gaspari (2002), sites da Internet, 

a tese de mestrado de Maria Camila Bedim intitulada: Aspectos Linguísticos 

discursivos nas canções de Chico Buarque de Hollanda, o livro do jornalista Wagner 

Homem: Chico Buarque, histórias em canções, o artigo publicado na Revista 

Brasileira de História do historiador Marcos Napolitano; A MPB sob suspeita, a 

censura musical vista pela ótica dos serviços de vigilância política (1968- 1981) e o 

livro Desenho Mágico de A. Meneses. Para fazer esta analise será utilizado trechos 
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que destacam algumas das ideologias de oposição e a tentativa do cantor em 

buscar a sua liberdade de expressão perdida com os Atos Institucionais, onde não 

se podia fazer absolutamente nada contra o governo. 

Depois de analisar cada uma dessas canções buscando com isso a 

compreensão ideológica implícita nas letras das musicas, perceberemos a luta pela 

liberdade de expressão e a recusa da população ao sistema de governo implantado 

pelos militares. Outro aspecto presente nessas canções a ser analisado é a tortura 

e prisão dos opositores ou como eram chamados pelo governo de ‘’subversivos’’ 

ao regime militar e a violência que os militares cometiam em relação a qualquer 

manifestação que o governo considerasse perigosa.

Com isso compreenderemos de forma clara e suscinta como estava à 

situação política e social no Brasil durante o Regime Militar, tendo como base as 

músicas de protesto compostas por Chico Buarque que exprimiam sua vontade de 

ter novamente liberdade de expressão para falar o que quisesse.

CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA: DITADURA MILITAR

Durante todo o período militar ocorreu diversas tentativas de mostrar a 

não aceitação daquela forma de governo que foi instaurada a partir de um ‘’golpe’’ 

de estado, ou como os militares chamavam: A Revolução de 31 de março de 1964. 

No dia anterior a esse golpe de estado o presidente em exercício do Brasil João 

Goulart discursava no Automóvel Clube, no Rio de Janeiro, passava um pouco das 

dez horas da noite e nesse ínterim chega á Casa Branca um telegrama do 

consulado geral dos Estados Unidos em São Paulo, informando que haveria um 

golpe contra o governo do Brasil a se realizar nas 48 horas seguintes.. No dia 31 de 

março de 1964 deflagra-se um golpe de Estado contra o governo de João Goulart. 

Em primeiro de abril de 1964, João Goulart deixa o Rio de Janeiro em direção a 

Brasília e logo após se dirige a Porto Alegre. Seguindo então para o exílio no 

Uruguai, onde permanece ate sua morte em 1976. Goulart estava deposto, e essa 

deposição significava não só uma guerra interna no país, mas, também a Guerra 

Fria emoldurava a política internacional. A chamada democracia populista chegava 

ao fim. Assumiam o poder a partir de agora os militares que diziam querer salvar o 

país da baderna e do comunismo, em nome da segurança nacional. Desse modo a 
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busca pela democracia se tornou o primeiro objetivo da população, e principalmente 

dos estudantes universitários e dos intelectuais daquele período. O poder foi 

assumido pelos militares, que diziam que iam salvar o país da baderna e do 

comunismo, em nome da segurança nacional. A Esquerda que pretendia programar 

o Socialismo através de uma revolução, formando com isso, uma sociedade com 

direitos iguais, sendo liderada pela classe operaria estava derrotada. Do outro lado 

estava a Direita vitoriosa e formada por aqueles que pregavam o capitalismo e a 

manutenção da ordem por meio da burguesia.

No dia 02 de abril de 1964, sob uma chuva de papel picado, grande parte 

dos setores que tinham apoiado o golpe ocupavam as ruas do Rio de Janeiro, para 

comemorar, era a chamada Marcha da Vitória com Deus pela Liberdade, da qual 

participaram mais de 500.000 pessoas. Esse foi um dos últimos momentos em que 

as pessoas puderam sair livremente pelas ruas. Logo após o ocorrido quem assume 

a presidência da Republica é o presidente da Camara Ranieri Mazzelli. No dia nove 

de abril de 1964 baixa-se um Ato Institucional, que depois vai ser chamado de AI-1, 

esse ato determinava que o Congresso tivesse o poder de eleger o novo presidente 

e vice-presidente da republica. O AI-1 cassou os direitos políticos de 102 brasileiros, 

dentre eles João Goulart, Leonel Brizola, Janio Quadros, Miguel Arraes e Luís 

Carlos Prestes.

Além da imposição do AI-1 pelo governo acontecia também os IPMs 

(Inquérito Policiais-Militares), que tinham como meta apurar as atividades 

consideradas subversivas e, com isso ‘varrer’’ os ‘’comunistas’’ de vez. Esses IPMs 

condenaram inúmeras pessoas através das ‘’operações de limpeza’’, que eram 

realizadas pelo DOPS (Departamento de Ordem Política e Social) e pela PM 

(Policiais Militares).

No dia 11 de abril de 1964, o novo presidente da Republica é anunciado 

ao povo, seu nome: General Humberto de Alencar Castelo Branco, eleito pelo 

Congresso Nacional como presidente ‘’provisório’’.  O vice-presidente eleito foi José 

Maria Alckmin, deputado pelo PSD. Seu governo terminou em 31 de janeiro de 

1966, mas com a prerrogativa de que as reformas de política e econômica não 

poderiam ser concluídas nesse curto espaço de tempo, o Congresso prorrogou seu 

mandato por mais um ano até 15/03/1967.
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No ano de 1964, foi criado o SNI (Serviço Nacional de Informações) com 

o objetivo de espionar os cidadãos e caçar os subversivos, tendo como comandante 

o General Golbery do Couto e Silva. Os agentes do SNI estavam espalhados por 

todas as partes: em sindicatos, redações de jornais, escolas, universidades e nas 

estações de TV. Esse cenário era composto, também, por soldados armados de 

fuzis, eles prendiam desde políticos democratas ate dirigentes populares e 

intelectuais. Foi proibido nesse período o funcionamento da UNE (União Nacional 

dos Estudantes) que teve seu prédio incendiado. Professores e alunos eram 

expulsos de escolas e universidades. Sedes de jornais foram invadidas e vários 

jornalistas foram presos. Qualquer tipo de oposição tinha de ser banida. As vozes 

tinham de ser silenciadas. 

Em outubro de 1965 Castelo Branco decreta o Ato Institucional, o AI-2 

que tinha como meta acabar com a constituição de 1946, ampliando o poder do 

presidente, que passaria a ser eleito por voto indireto, deixando o país nas mãos da 

Justiça Militar e acabando também com o multipartidarismo, criando apenas dois 

partidos a ARENA (ligado ao governo e a UDN) e o MDB (a oposição do PTB e do 

PSD). Com isso ficava estabelecido que o presidente e o vice-presidente da 

República junto com os governadores seriam eleitos de forma indireta pelo 

Congresso e pelas Assembleias Estaduais. O AI-3 é baixado em 1966, esse decreto 

determinava que as eleições para governador também fossem feita de forma 

indireta. No mês de outubro de 1966 o Congresso Nacional vai eleger o Marechal 

Costa e Silva, candidato da ARENA, como presidente da Republica. Era a chegada 

ao governo da ‘’linha dura’’. Em janeiro de 1967 foi promulgada uma Nova 

Constituição que vigorou ate 1988, quando foi aprovada a Constituição atual.

No governo de Costa e Silva a oposição á ditadura cresce acirradamente. 

Em março de 1968 morre o estudante Edson Luís de Lima Souto, que foi 

assassinado por um PM no restaurante universitário Calabouço, no Rio de Janeiro. 

Foi o estopim. Os estudantes se reuniam nesse restaurante para protestar contra as 

condições de ensino no Brasil. O cortejo fúnebre do estudante reuniu 50 mil 

pessoas, que traziam erguidas faixas com os seguintes dizeres: ‘’Os velhos no 

poder, os jovens no caixão’’ e ‘’Bala mata a Fome?’’(GASPARI, 2002, p.278). Foi 

uma revolta incomensurável. Os militares não respeitaram nem a celebração 

eucarística realizada na Candelária em memória do estudante morto Edson Luís e 
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foram lá para espancar estudantes e alguns presos. Dois meses após esse incidente 

a UNE promove a Passeata dos Cem Mil, no Rio de Janeiro. A passeata reuniu 

artistas, intelectuais, sindicalistas e ate o clero. Essa multidão protestava contra as 

violências cometidas pelo Regime. ‘’O país sangrava em virtude das punições de 

1964 e das mutilações eleitorais de 1965’’. (GASPARI, 2002, p.278). E os atentados 

não pararam por aí, os teatros foram alvos da repressão. Primeiro os do Rio de 

Janeiro que foram atacados á bomba, depois foi a vez de São Paulo. O ‘’premiado’’ 

foi o teatro que encenava a peça Roda Viva, de Chico Buarque de Holanda, onde os 

atores desse espetáculo foram espancados. A saga da linha dura se mostrava cada 

vez mais cruel com seus opositores. Foi concluído pelos militares que era 

necessário endurecer ainda mais, então trocou o cassetete pelo fuzil automático. No 

mês de outubro de 1968 aconteceu em Ibiúna, São Paulo, o Congresso secreto da 

UNE, o resultado foi 920 estudantes presos. Outro ponto de relevância nesse 

período era a violência cometida contra os considerados ‘’inimigos’’ do governo e a 

melhor forma de conte-los proposta pelos soldados do exercito e pelos delegados do 

DOPS foi à tortura, vejamos um exemplo desta pratica retirada do livro de Elio 

Gaspari, a Ditadura Envergonhada:

Mauricio Viera de Paiva, 24 anos quintanista de engenharia, foi 
ligado a um magneto pelos dedos mínimos das mãos. Era a maquina 
de choques elétricos. Depois algumas descargas, o tenente-mestre 
ensinou que se devem dosar voltagens de acordo com a duração dos 
choques. Chegou a recitar algumas relações numéricas, lembrando 
que o objetivo do interrogador é obter informações e não matar o 
preso. (GASPARI, 2002, P.361).

Este tipo de violência era muito comum nos porões do DOPS onde só 

tinham acesso os torturadores. Um trecho importante de se destacar da citação 

acima, onde Elio Gaspari menciona: ‘’(...) o objetivo do interrogador é obter 

informações e não matar o preso’’, só que isso não acontecia na pratica, pois muitos 

dos prisioneiros eram torturados ate a morte e em alguns casos cometiam suicídio 

nas celas para não passarem informações que os torturadores queriam obter a 

qualquer custo. Acerca desta violência praticada pelos militares em relação aos 

opositores do governo, o historiador Marcos Napolitano em seu artigo intitulado: A 

MPB sob suspeita: a censura musical vista pela ótica dos serviços de vigilância 
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política (1968-1981), fazendo menção à violência e a vigilância por parte dos 

homens do DOPS:

(...) Se a violência policial, legal e ilegal, era sistemática e 
utilizada contra inimigos e críticos do regime em casos extremos 
e em situações nas quais os generais no poder sentiam-se 
particularmente ameaçados, a vigilância sobre a sociedade civil 
era constante. A obsessão pela 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’. Os milhares de agentes envolvidos, funcionários 
públicos ou delatores cooptados, eram regidos por essa lógica e, 
ao incorpora-la, acabavam produzindo um fenômeno que é típico 
de regimes autoritários e totalitários; mas importante do que a 
produção da informação em si, era a produção da suspeita. Dentro 
dessa lógica de produção de ‘suspeita’ produzida pelos informantes, 
a ‘comunidade de informações’ não apenas alertava o governo 
e os serviços de repressão direta para situações concretas de 
contestação ao regime. (NAPOLITANO, 2004, p.104)

Podemos analisar a partir dessa citação que para os 

considerados ‘inimigos’ do governo pudessem vigiar havia certa mobilização por 

parte dos órgãos públicos, que cediam seus funcionários para que eles se 

infiltrassem e monitorassem as atividades de um grupo subversivo ou de apenas 

uma pessoa que demonstrasse ser contra o governo. Estes agentes escolhidos pelo 

governo eram responsáveis também por monitorar qualquer tipo de propaganda 

considerada subversiva ao regime militar, com estas informações a mão os militares 

conseguiam saber qual seria o próximo passo ou manifestação dos opositores e 

deste modo à represália se adiantaria e a violência seria a forma mais adequada de 

conter estes protestos fossem eles feitos nas ruas ou através da censura nas peças 

de teatro ou ate mesmo na musica. No dia 13 de dezembro, uma sexta-feira, foi 

baixada o mais duro Ato do governo militar: o AI-5. Esse ato atribuía ao Presidente 

da República amplos poderes para decretar: Estado de sitio, recesso do Congresso, 

intervenção nos Estados, cassação de mandatos e suspensão de direitos políticos. 

Subordinava também os poderes Legislativo e Judiciário, ao impedir que qualquer 

ato do Executivo fosse contestado. Suspendia o Habeas Corpus para crimes 

julgados atentatórios á Segurança Nacional. Foi divulgado na imprensa que foi 

o "Golpe dentro do Golpe". Como diria Gaspari (2002): "partiu-se para a ignorância". 
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Mas qual foi o pretexto para o AI-5? Qual teria sido o motivo para tamanho 

endurecimento do regime? No inicio de setembro, depois da PM ter invadido a 

Universidade de Brasília, o deputado carioca Márcio Moreira Alves, do MDB, 

enquanto discursava no Congresso sugeriu que a população organizasse um 

boicote aos sete de setembro e que as mulheres dos oficiais não mantivessem 

relações sexuais com os mesmos. O discurso foi considerado uma ofensa as Forças 

Armadas e os militares decidiram processar o deputado. E foi diante da negativa do 

Congresso em não suspender a imunidade parlamentar de Moreira Alves, que o 

general Costa e Silva em represália a esse ato decretou o AI-5. O Congresso foi 

fechado e a Constituição de 1967 pisoteada.

E o circo estava armado, mal tinha sido decretado o Ato e centenas de 

milhares de intelectuais, estudantes, trabalhadores e artistas estavam sendo presos. 

Para os militares essas pessoas eram os ‘comunistas’, os ‘subversivos’ ou 

simplesmente ‘inimigos do povo brasileiro’. Após o AI-5 o regime se fecha de uma 

vez. Instaura-se a censura. Os jornais tinham suas matérias censuradas e, para não 

deixarem vazias as partes retiradas pela policia, eram publicadas receitas de bolo. 

Como não bastasse tudo isso, o jornal alem de sofrer a censura, não podia dizê-la. 

Não era permitido falar nada que desagradasse o governo. Nas filas de ônibus, nas 

escolas e universidades, nas ruas, enfim em qualquer lugar que o povo estivesse 

tinha que calar a boca diante das atrocidades do regime. Se abrissem a boca para 

protestar era cadeia na certa. Foi criado um Decreto número 477, que 

permitia ‘’suspender estudantes, professores e funcionários das Universidades por 

ações subversivas, os estudantes enquadrados no decreto não poderiam matricular-

se em nenhuma Universidade do país, durante 10 anos’’. (PAES, 1995, p.61).

No mês de agosto de 1968, Costa e Silva vai sofrer uma isquemia 

cerebral e uma Junta Militar vai assumir o comando. O mais breve possível eles 

tentam assinar decretos e Atos Institucionais para acabar com qualquer forma de 

oposição, principalmente da esquerda armada. Dentre as medidas tomadas por 

essa Junta Militar a principal é a implantação da pena de morte no Brasil. Em 

outubro desse mesmo ano é eleito pelo Congresso o general Garrastazu Médici do 

partido da ARENA. Seu governo foi marcado por dois pontos-chaves: o extermínio 

da guerrilha e o magnífico crescimento econômico, que ficou conhecido 

como ‘’Milagre Econômico’’. Esse último foi alavancado pelo Ministro Delfim Neto, 



16

ele demonstrava o crescimento e a modernização da produção, num ritmo frenético, 

tendo a inflação se mostrado moderada. Grandes obras foram realizadas como a 

ponte Rio-Niteroi, a Rodovia Transamazônica e o advento da TV em cores. O seu 

governo foi marcado por dois pontos principais: o extermínio da guerrilha e o 

crescimento econômico, que conhecido por Milagre Econômico, sendo ele 

comandado pelo ministro Delfim Neto, que demonstrava o crescimento e a 

modernização da produção, num ritmo frenético, com a inflação se mostrando 

moderada. Por outro lado se via os ricos cada vez mais ricos e os pobres cada vez 

mais pobres. Mas o governo não deixava transparecer essa situação. A Rede Globo 

que era a principal aliada da ditadura na época fazia questão de sempre veicular a 

imagem de que tudo ia bem e que a saúde publica estava sob controle. Mas do 

outro lado da tela a verdade real aparecia aos olhos da população, crianças morriam 

por uma epidemia de meningite que se alastrava, devido, sobretudo a falta de 

informação sobre a doença. Pior do que tudo isso foi as declarações dadas pelo 

ministro Delfim Neto e pelo presidente Médici, sobre a situação do país eles se 

arriscavam dizendo: "temos de esperar o bolo crescer para depois distribuir os 

pedaços", alfinetava Delfim, "a economia vai bem, só o povo é que vai mal’’, 

cutucava do outro lado o presidente Médici.

Mas essa euforia durou pouco. O "Milagre" alçava-se de uma situação 

favorável e não em suas próprias forças econômicas. Em outras palavras: não havia 

crescimento sustentável, mas sim um claro alinhamento político e econômico com 

os EUA e o FMI, o que garantiu ao Brasil uma serie de empréstimos para realização 

do crescimento. Mas, esse apoio não seria feito de graça, em algum momento o 

Brasil teria de pagar.  Em contrapartida a tudo isso, ocorria as torturas que 

continuavam fazendo vitimas tendo os militares negado-as sistematicamente. Era 

divulgado que os presos tinham sido mortos por atropelamento ou em tiroteio com a 

policia. Foi à época mais repressora e brutal do Regime. Ocorreram torturas e 

assassinatos sem dó, nem piedade. Esse período ficou conhecido como ‘Anos de 

Chumbo’. As escolas pregavam um clima de exaltação á pátria e todos tinham que 

acreditar que o Brasil ia para frente e surgiam slogans como, por exemplo: ‘Brasil 

ame-o ou deixe-o’ e ‘Este é um pais que vai pra frente’. A copa de 1970 onde o 

Brasil foi tricampeão o povo saia nas ruas cantando: ‘’Todos juntos vamos/ Pra 

frente Brasil, Brasil. ’’. Isso foi um chute na verdade. O comando da nação em 1974 
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é assumido pelo General Ernesto Geisel. O choque  do petróleo ocorre em 1973 

fazendo com que os investidores retirem seus empréstimos do Brasil. A economia 

começa a dar sinais de desgaste. Para alavancar o crescimento da economia o 

Brasil pede emprestado dinheiro aos banqueiros estrangeiros, e com essa atitude 

começa a emitir papel-moeda. A inflação aumenta. A insatisfação cresce. O ‘’Milagre 

Econômico’’ chega ao fim. O general Geisel assume o governo em 1974 e anuncia 

uma abertura política, mas, claro, sem perder o controle sobre o regime. É proposta 

uma ‘‘distensão lenta, gradual e segura’’. No ano de 1978 chega ao fim o AI-5. 

Também é conquistada nesse ano a anistia de todos os cidadãos que tinham 

cassados e perdidos seus direitos políticos, bem como aos exilados por terem 

participado de ações armadas. Também foi conquistada a liberdade quase total de 

imprensa. No ano de 1979 retornam ao Brasil os primeiros cidadãos que foram 

beneficiados pela Lei da Anistia, sendo esse ato marcante no governo do General 

João Batista Figueiredo. No seu governo foi feita a reforma partidária, e em 1979 

acaba-se o bipartidarismo e se restabelece o pluripartidarismo.

ANALISE DAS CANÇÕES DE CHICO BUARQUE DE HOLANDA

RODA-VIVA
Chico Buarque, 1967.

A musica Roda Viva foi composta num cenário em que o marechal 

Castelo Branco toma posse da Presidência da Republica, onde foi promulgado o AI-

4 que obrigava o Congresso a discutir e aprovar uma nova Constituição e também 

foi aprovada uma nova Lei de Segurança Nacional (LSN) que tinha como pretexto 

de fazer a defesa da segurança nacional, essa Lei acabou se transformando num 

poderoso instrumento de controle e vigilância política sobre todos os setores da 

sociedade civil. Ocorreram severas punições aos transgressores da LSN. E os 

lideres da oposição organizaram uma frente ampla contra o governo militar. Nesse 

contexto histórico Chico Buarque compõe essa canção.

Essa canção foi escrita por Chico Buarque em 1967 para compor o 

repertorio da peça Roda Viva. Essa musica conquistou o terceiro lugar no III Festival 
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da TV Record, mas ela entraria na historia não como musica de festival, mas como 

tema de uma peça de teatro. Essa peça só foi encenada no começo do ano de 1968, 

tendo sua estreia sida no Rio de Janeiro, e o diretor do espetáculo era José Celso 

Martinez Correa. Mas é na segunda montagem encenada em São Paulo que o ‘circo 

pega fogo’. A ‘tropa’ do CCC invadi o teatro Galpão, onde estava sendo realizada 

a peça e acaba com o cenário e, o pior, espanca os atores. Marília Pera e Rodrigo 

Santiago que faziam o papel de Juliana e Bem Silver foram vitimas dos agressores. 

Todo esse burburinho aconteceu visto que a peça virou símbolo da resistência 

contra a ditadura, na segunda temporada.

Essa Roda Viva pode ser interpretada como uma forte imagem da 

opressão e dos opressores do Regime que sufocavam a liberdade de expressão dos 

cidadãos brasileiros. Essa grande engrenagem leva embora ‘’o destino’’, ‘’a vida’’ e 

a ‘’saudade’’, que representam a vida, a música e os sentidos. No trecho "A gente 

quer ter voz ativa. No nosso destino mandar" fica subtendido que o Brasil vive uma 

ditadura militar, e que antes da ditadura se podia falar e que agora não se pode 

dizer nada contra o governo, ou seja, não há mais liberdade de expressão.

Notamos o mesmo nos versos "Não posso fazer serenata. A roda de 

samba acabou" que antes, havia tempo para essas tradições poético-musicais, já no 

regime militar essas tradições foram oprimidas e trituradas pela Roda Viva. A estrofe 

final da canção que se inicia com os versos "O samba, a viola e a roseira. Um dia a 

fogueira queimou." Podemos compreender nessa estrofe que antes da ditadura 

havia liberdade de expressão, agora o que existe é a censura que retira dos artistas 

sua liberdade de expressão, ou seja, eles não podiam mais cantar o que quisessem, 

pois a censura estava aí para cercear cada passo em falso.

Na segunda estrofe da canção em "... a gente vai contra a corrente..." e 

na terceira "... a gente toma a iniciativa/viola na rua a cantar...", fica subtendida uma 

ideia de que quem fosse contra o Regime Militar poderia se da mal, seria preso, 

torturado, exilado ou até mesmo ser morto.

O refrão ‘‘... Roda mundo, roda gigante/ roda moinho, roda pião/ o tempo 

rodou num instante/nas voltas do meu coração... ’’, nos remete as cantigas de roda, 

pois lançam mão de elementos do imaginário infantil como, por exemplo, a ‘’roda 

gigante’’ e o ‘’pião’’. Mas essa referencia exprime algo que esta fora do prumo um 

absurdo, a ditadura não era vista como algo natural, mas sim uma coisa que estava 
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fora da ordem da razão. 

Na estrofe "Faz tempo que a gente cultiva A mais linda roseira que há." A 

apologia feita pelo compositor ao cultivo da roseira representa a correria de muitos 

artistas que estava sendo interrompida pela ditadura. É uma forma de retirar dessas 

pessoas a essência do seu ser, como a voz, o destino e a possibilidade de exprimir 

os seus sofrimentos através da música. No verso "A roda da saia mulata não quer 

mais rodar, não senhor" Essas saias que rodavam são típicas do samba, tendo 

como nome da vestimenta ‘saia rodada’. Vai acabar não só a participação política 

como também o envolvimento com outras pessoas, a conversa e o samba.

A letra dessa canção remete a um sentimento de impasse: como ser 

ativo, participar da construção da sua vida e ao mesmo tempo ter que administrar 

suas responsabilidades cotidianas? A roda á qual sugere o titulo significa a rotina 

sempre circular e repetitiva que existia nesse período. E a roda é viva, isto é, 

onipresente.

A roda segue girando. Remete-nos uma ideia de bagunça. O desejo de 

mudança é suprimido. A capacidade de se manifestar sufocada. Chico remete nessa 

canção a objetos infantis, como o peão, e as cantigas de roda, coisas tão ingênuas. 

Este lado de aparente ingenuidade se contrasta com a ditadura opressora e violenta 

com as pessoas contraria ao regime, provocando um desnorteamento que a 

população estava submetida. Até o sentimento de saudade é banalizado sendo 

reduzidas a uma bobagem qualquer, assim como a viola e a roseira, que foram 

ambas as queimadas pela fogueira. Essa aparente situação de ordem, escondia na 

realidade uma desordem. A constante Roda Viva ocultava a imobilidade dos 

cidadãos perante as barbáries dos militares.

APESAR DE VOCÊ 

de Chico Buarque, 1970.

A oposição ao regime se torna mais intensa, há um aumento intenso 

com guerrilhas na cidade e no campo. Os militares reagem com violência a esses 

protestos e nos ‘’porões’’ da ditadura, passam a ocorrer mortes, desaparecimentos 

e torturas. Diante desse cenário caótico Chico Buarque indignado com a situação 

política do Brasil escreve a canção ‘’Apesar de Você’’.
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Essa canção foi escrita depois que Chico Buarque voltou de um autoexílio 

na Itália com sua família. Ele só retornou ao Brasil por influencia de André Midani, 

então diretor de sua gravadora, e que lhe disse que a situação no Brasil estava 

melhorando. Mas a verdade foi que quando aterrissou por aqui Chico viu que 

as coisas iam mal. Diante dessa situação ele resolveu externar sua indignação 

compondo a canção: Apesar de Você, que acabou passando pela censura. 

Essa canção foi um ‘’ desabusado recado á ditadura, propositalmente muito mal 

disfarçado numa fictícia briga de namorados’’. (SEVERIANO; MELLO, 1997. In: 

www.chicobuarque.com.br).

O samba foi o maior sucesso, estourou nas rádios e seu compacto 

vendeu quase cem mil copias. No entanto, em pouco tempo, ‘’o governo entendeu a 

mensagem e, imediatamente, proibiu a música, recolheu e destruiu os discos e, para 

completar, puniu o censor incompetente’’. O veto do compacto surgiu quando:

O disco já tinha vendido em torno de 80 a 100 mil cópias. Um dia, 
alguém abriu o bico, porque sempre tem alguém que abre. Apareceu 
um fileto de jornal “A música de Chico Buarque “Apesar de você” foi 
feita em homenagem ao presidente Médici." Isso saiu num domingo 
de manhã. Na segunda de manhã, o exército invadiu a fábrica. Dr. 
João Carlos me ligou e falou: Some! Depois de três, quatro dias em 
casa ele avisou que eu podia sair. Eles invadiram a fábrica e quisera 
saber qual era o disco no estoque que tinha “Apesar de você”. Eles 
levaram tudo pra quebrar. Só não quebraram a matriz, porque não 
estava lá. (www.censuramusical.com).

Essa música só foi regravada no LP Chico Buarque 1978. A partir disso 

Chico não teve mais sossego. Fato que o levou a criar pseudônimos como Julinho 

da Adelaide e Leonel Paiva. Mas isso não durou muito tempo. Quando descobriram 

a farsa, a censura passou a exigir cópias da carteira de identidade e do CPF do 

compositor juntamente com a letra de suas canções. Era a censura entrando em 

cena, ‘amordaçando’ a liberdade de expressão. Como podemos notar Apesar de 

Você foi composta por Chico Buarque em 1970, exatamente quando chegava de um 

exílio forçado na Itália, e se deparou com uma situação política que se agravava a 

cada dia. Na fúria e com gana de externar toda sua indignação e perplexidade 

diante do endurecimento do Regime, escreveu Apesar de Você.

Do titulo da canção podemos inferir que o compositor tinha a intenção de 

se referir ao Regime Militar, que por sua vez tinha o General Médici como maior 
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representante. Apesar de Você: Regime Ditatorial, General Médici e seus 

opressores, nós brasileiros conseguiremos vencer essa ‘’batalha’’. Fica subtendido 

que o Regime instalado no Brasil era repressor, ou seja, ele tolhia a liberdade de 

expressão dos cidadãos.

Dos três primeiros versos: ““... Hoje você é quem manda, falou tá falado.

“Não tem discussão...” Fica subtendido que se o país vivia uma ditadura a liberdade 

de seu povo estava sendo, de alguma forma, cerceada, sendo comandada essa 

ação pelo General Médici. No quarto, quinto e sexto versos da primeira estrofe: “... a 

minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão, viu..." Podemos analisar 

á partir do advérbio de tempo Hoje que antes da ditadura as pessoas eram mais 

felizes, com a chegada do Regime Militar as pessoas começam a estampar em seus 

rostos a tristeza e o descontentamento perante o governo. Nesses três primeiros 

versos fica claro que o Brasil estava sob o comando de um ditador, na época de 

1970 era o General Médici que por sua vez, era o representante maior do Regime 

Militar Ditatorial imposto e que era ele quem ditava as ‘regras do jogo’.

Nos versos finais: “... você que inventou o pecado esqueceu-se de 

inventar o perdão...” A ideia subtendida é a de que o Regime só tinha um lado, o 

que punia o que oprimia, e que não demonstrava sequer uma atitude de perdão a 

qualquer posicionamento contraria da população, se houvesse reivindicação era 

cadeia na certa. Era uma luta constante entre opressores e oprimidos.

Três primeiros versos da terceira estrofe: “... Quando chegar o momento 

esse meu sofrimento vou cobrar com juros, juro...” Fica pressuposto que o 

Regime Militar ainda não tinha chegado ao fim, e no segundo verso, ao mesmo 

tempo fica subtendida a tristeza e a angustia sentidas pelo compositor.

Dos três versos da terceira estrofe: “... Você vai pagar e é dobrado cada 

lágrima rolada nesse meu penar...” Podemos subtender utilizando um velho ditado 

popular que diz: ‘’aqui se faz aqui se paga’’. Traduzindo, toda atitude repressora e 

impostora que, nos caso do General Médici realizou contra a nação, contra o povo, 

uma vez que era o então presidente da republica, ser-lhe-ia ser cobrada. Chegaria o 

tempo em que o povo teria de volta sua liberdade de expressão e o General Médici 

apesar dessa liberdade, talvez vivesse ‘preso’ as atrocidades que cometera no 

período em que foi presidente do Brasil.
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Na quarta estrofe: "... Você vai se amargar vendo o dia raiar sem lhe pedir 

licença..." Nos dois primeiros versos, se referem ao fato de as pessoas voltarem a 

ser livres, podendo pensar e agir segundo seus princípios. Já em ‘’sem lhe pedir 

licença’’, pressupomos que, com o Regime imposto, só se podia realizar algo com a 

permissão do General Médici e do sistema em vigor. Isso acontecia também com as 

canções e peças teatrais que eram produzidas naquela época, que tinham que 

passar pelas mãos da censura para ser analisado se seu conteúdo não trazia ideias 

subversivas.

Os seis primeiros versos da penúltima estrofe: “... apesar de você 

amanhã há de ser outro dia você vai ter que ver a manhã renascer e esbanjar 

poesia..." Remete a ideia de que a ditadura chegaria ao fim e com isso, uma vida 

nova começaria, trazendo a liberdade de expressão de volta aos cidadãos 

brasileiros. A expressão ‘’esbanjar simpatia’’ remete aos artistas, compositores, 

escritores e poetas que enfim, poderiam ‘publicar’ seus dizeres sem o impedimento 

de nenhum órgão superior e repressor.

No trecho:“... Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o 

perdão...” Temos nesse trecho palavras antagônicas como ‘pecado’ versus ‘perdão’. 

O vocábulo ‘’perdão’’ representa o Regime e suas ações criminosas. Para a Igreja 

Católica, o pecado e toda ação que de certa forma contraria os dogmas religiosos ou 

que prejudicam ao próximo. O vocábulo ‘’pecado’’ representa na canção de Chico 

Buarque as contrariedades aos ‘dogmas’ do Regime Militar.

Os versos: “... Como vai proibir, quando o galo insistir em cantar, água 

nova brotando e a gente se amando sem parar...” A figura do galo representa no 

reino animal uma ave que canta a qualquer hora do dia ou da noite, ou seja, é livre. 

O galo referido na canção representa exatamente o povo que lutava pela liberdade 

de expressão, a qual lhes foi tolhida pelo Regime. A figura ‘água nova’ representa 

uma nova geração gerada nesse período, ou seja, a juventude chegaria com ‘os 

dois pés no peito da ditadura’’. Apesar de Você é, de fato uma música política, pois 

exprime em seus versos marcas da nossa historia. Sua voz tinha de ser ouvida de 

alguma forma. E apesar de toda censura e repressão por parte do governo, Chico 

continuou externando seu ‘desencanto’ em suas canções. Em entrevista a Revista 

Veja, em 1976, ele disse que: (...) Se estavam proibindo tudo que fazia isso devia ter 

alguma importância. Meu trabalho, então parecia ser útil a alguém. Minha resistência 
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também. Daí eu só podia resistir. E continuei resistindo. (...)

QUANDO O CARNAVAL CHEGAR, 
Chico Buarque, 1972.

Quando a canção ‘’Quando o Carnaval Passar ‘’ é composto à situação 

no Brasil é a seguinte: a repressão vence a guerrilha e o país experimenta um 

momento de desenvolvimento econômico que ficou conhecido como o ‘’Milagre 

Econômico’’. A economia no país cresceu, mas em detrimento da preservação 

ambiental e com o aumento da dependência do petróleo importado e do capital 

externo.

Chico escreveu essa canção para um filme de Cacá Diegues, que tem o 

mesmo nome: ‘’Quando o Carnaval Chegar. ’’ O filme foi protagonizado por Chico 

Buarque, Nara Leão e Maria Bethânia, contava a história de três cantores populares 

que não faziam sucesso. No entanto seu empresário consegue fechar um contrato 

para eles cantarem num carnaval oficial, só que como nem tudo são flores... Logo 

vai começar a surgir os conflitos em virtude das pressões que esses cantores 

sofriam de seu empresário, sendo advindos do contratante.

Como podemos notar tudo é muito sugestivo nessa montagem, desde o 

titulo até o enredo. O filme faz uma critica á sociedade, á situação política vigente, 

tendo como personagens principais cantores cujo insucesso foi causado porque eles 

precisavam ‘se calar’ em virtude da repressão que sofriam. As pressões por parte do 

empresário são as sofridas pelos artistas brasileiros através dos órgãos do governo, 

como a censura, por exemplo. A questão levantada pelo filme é a suspeita de dever 

cantar para o rei ou para o povo é bastante intrigante. A figura do rei representava o 

opressor, o poder, o governo que tolhia a liberdade de expressão e, o povo 

representa os oprimidos, ou seja, a população brasileira.

A palavra ‘Carnaval’ presente no titulo da canção e que ecoa o tempo 

todo na letra e no refrão: ... ‘’tô me guardando pra quando o carnaval chegar... ’’ 

deriva do italiano ‘’ Carne Levare’’ que significa suspender, pôr de lado a carne. 

Essa expressão nos remete a outra expressão muito usada no Brasil: ‘’Lavar a 

Alma’’. E é nesse sentido que esta inserida o vocábulo carnaval, que é uma festa 
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popular na qual as pessoas ‘’libertam’’ seus sentimentos, pondo de lado as 

amarguras, dançando e cantando ao som dos tamborins. A repetição desse refrão, 

na verdade, provoca um deslocamento de sentidos, recuo que faz significar os 

sentidos censurados da canção. A censura é um indicio de que  ali pode haver outro 

sentido.

Lembrando que esta canção está inserida em um momento histórico 

determinado em que o Brasil vivia um Regime Ditatorial, sendo o Carnaval a festa 

que representava a alegria, o fim da ditadura, o momento oportuno em que os 

ressentimentos, como já foram dito, poderão ser libertados, ou seja, tudo aquilo que 

ficou entalado na garganta agora poderá ser dito, em alto e bom tom. Então, o refrão 

que permeia a canção é uma espécie de resposta que é dada pelo povo aos 

opressores do regime, quando este acabar. Na seguinte estrofe vemos de forma 

implícita, a presença constante da censura nos versos: ‘’... Quem me vê sempre 

parado, distante... ’’ ‘’... Eu tô só vendo, sabendo, sentindo, Escutando e não posso 

falar... ‘’ ‘’... Eu tenho tanta alegria adiada, abafada, quem deve gritar... ’’

Isso nos leva a refletir sobre alguém que está deixando de produzir suas 

músicas por causa da censura, e também alguém que nesse momento foi obrigado 

a parar, mas que está só esperando a hora certa para se colocar, sem desistir ‘’ de 

sambar’’. Nesse primeiro trecho fica claro que esse alguém que fala em primeira 

pessoa produzia suas canções antes da censura e agora não as produz mais, 

fazendo uma alusão, inclusive, aqueles que estão exilados e que por isso foram 

forçados a parar com sua arte. Do segundo trecho fica pressuposto que há censura 

através dos versos finais: ’’... Se não é possível falar é porque algo lhe impede, no 

caso, a censura ou um exílio. ’’ No último trecho citado, a censura se manifesta por 

meio dos adjetivos ‘’adiada’’ e ‘’abafada’’. A alegria foi adiada, que esta abafada e 

sobre a qual tanto se quer gritar, assim está por causa da censura, que tolhia a 

liberdade de expressão de todos aqueles que, de alguma forma, contestavam o 

Regime.

Já no verso: “... e quem me ofende, humilhando, pisando...” Os verbos 

ofender, humilhar e pisar ficam subtendidos que havia torturas e maus tratos com 

aqueles que ‘caiam’ nos porões da ditadura. A canção está toda permeada de 

silêncios, de posições que o sujeito quis assumir, manifestar, porém, não as 

explicitou, pois essa atitude só poderia ocorrer ‘’quando o carnaval chegasse’’.
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No trecho: “... eu vejo as pernas de louça da moça que passa e não 

posso pegar.” To me guardando pra quando o carnaval chegar a quanto tempo 

desejo seu beijo molhado de maracujá...

Essa alusão seria um possível relacionamento amoroso vivido pelo sujeito 

da canção, mas também marca um deslocamento de sentidos. O autor se vale do 

discurso amoroso para, na verdade, falar do político. A censura afeta a identidade 

do sujeito que, por sua vez se as sujeita ás coerções sociais. Esse sujeito da canção 

vive sob a égide da repressão, tendo a sua voz oprimida falada mais alto, ou seja, 

ele está ‘’impedido’’ de expressar suas ideias, porém, dizem que elas não podem ser 

expressas. Em todo o trecho dessa canção fica subtendido que o sujeito 

representado por eu só esta esperando o momento oportuno para falar o que pensa. 

O tempo todo fica claro que ele ‘’vai botar a boca no trombone’’.

Cálice
Chico Buarque, 1973.

Essa canção foi escrita no governo do general Ernesto Geisel 

onde se enfrentava dificuldades econômicas e políticas que anunciavam o fim 

do ‘’Milagre Econômico’’. E a repressão aos subversivos continuava com torturas, 

mortes e censura a toda forma de criticar o governo dos militares.

Escrita e interpretada por Chico Buarque e Gilberto Gil em 1973. Na 

canção pode-se notar um elaborado jogo de palavras para despistar a censura da 

ditadura militar. A palavra titulo, por exemplo, é cantada pelo coral que acompanha o 

cantor de forma a soar como um raivoso ‘’cálice’’ . Foi composta para o Show Phono 

73, realizado em maio de 1973 no Anhembi, São Paulo, a música seria cantada 

pela dupla de autores. Gilberto Gil mostrou a Chico Buarque a primeira estrofe e 

o refrão; ‘Pai afasta de mim esse cálice’, fazendo uma referencia á data em que 

os escrevera, uma Sexta-feira santa. O parceiro viu mais do que depressa o jogo 

de palavras ‘cálice x cale-se’. Foi necessário apenas mais um para que a canção 

fosse terminada sendo composta por quatro estrofes, sendo a primeira e a terceira 

composta por Gilberto Gil e as outras por Chico Buarque.
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No dia do show souberam que a música havia sido proibida pela censura. 

Decidiram canta-la sem letra e entremeada com palavras desconexas. Desta vez, 

porém, a censura teve o apoio da própria gravadora que organizava o espetáculo e 

operou a truculência. Assim que começaram o microfone de Chico Buarque foi 

desligado. Irritado com o ocorrido, ele buscou outro microfone, que também foi 

desativado e assim sucessivamente, até que se rendeu, dizendo: ‘Vamos ao que 

pode’, e cantou ‘Baioque’. A canção foi liberada em 1978, juntamente com outras 

músicas censuradas, como: Apesar de Você e Tanto Mar.

No verso: “... Pai afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue...” 

Fica subtendido uma suplica feita por algo que se deseja ver a distancia. Boa parte 

da música faz uma analogia entre a Paixão de Cristo e o sofrimento vivido pela 

população aterrorizada com o regime autoritário. O refrão da canção faz uma alusão 

á agonia de Jesus no calvário, mas a ambiguidade da palavra ‘’cálice’’ em relação 

ao imperativo ‘’cale-se’’ remete á atuação da censura. O cálice é um objeto que 

contem algo no seu interior, na Bíblia esse conteúdo é o sangue de Cristo, na 

música é o sangue derramado pelas vitimas da repressão e tortura praticadas pelo 

regime militar.

No trecho: "... Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a 

labuta..." A metáfora do verso nos remete á dificuldade que as pessoas tinham de 

aceitar o quadro social em que estavam inseridas, sendo subjugadas ao regime 

militar de forma desumana. Já no segundo trecho significa a imposição de ter que 

aguentar a dor e aceitar como algo banal e corriqueiro, e ‘’engolir a labuta’’, que 

dizer a forma de aceitação das pessoas as condições de trabalho sub-humanas, e 

que a população tinha que aceitar de forma natural e passiva.     

No verso: “... Mesmo calada a boca, resta o peito, silencio na cidade não 

se escuta...” Os poetas afirmam que mesmo as pessoas tendo a sua liberdade de se 

pronunciarem cerceada, ainda lhe restavam o desejo escondido e inviolável dentro 

do seu peito. O silencio cantado na canção está metaforicamente relacionado á 

censura, que, desta forma, era entendida como um absurdo inexistente, porque, na 

medida em que o silencio não se escuta, o silencio não existe.

No trecho: “... De que me vale ser filho da santa, melhor seria ser filho da 

outra...” Significa que Chico e Gilberto Gil usaram de metáforas para demonstrar 

suas descrenças ao regime político e rebaixou a figura da ‘’pátria mãe’’ á condição 
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inferior de uma ‘’prostituta’’, termo que fica subtendido na palavra: ‘’Outra’’.

Nos dois seguintes versos: “... Outra realidade menos morta, tanta 

mentira, tanta força bruta...” Seria outra realidade desejada pelas pessoas em 

que os homens não tivessem sua ‘’individualidade’’ e seus direitos anulados. O 

Regime Militar propagandeava que o país vivia um ‘’Milagre Econômico’’ e todos 

eram obrigados a aceitar essa realidade como uma verdade absoluta.

Em: “... Como é difícil acordar calado se na calada da noite eu me dano...” 

O sujeito da canção admite a dificuldade de aceitar passivamente as imposições do 

regime principalmente diante das torturas e prisões que eram realizadas á noite. 

Tudo era tão reprimido que necessitava ser feito ás escondidas, de forma 

clandestina.

No seguinte verso: ‘‘... Quero lançar um grito desumano que é uma 

maneira de ser escutado... Esse silencio me atordoa... ’’ A compreensão que se 

retira dessa estrofe é que talvez ninguém escutasse as mensagens lançadas por 

vias pacificas e ordeiras, sendo uma das possibilidades propostas pelo cantor partir 

para o confronto, dado ao desespero das pessoas. Esses versos denunciam os 

métodos de tortura e repressão utilizada pelos militares contra os subversivos com o 

intuito de silenciar as vitimas, fazendo-as perderem os sentidos.

Nos dois trechos á seguir: ‘‘... De muito gorda a porca já não anda, de 

muito usada à faca já não corta... ’’ Essa ‘’porca’’ é uma analogia feita por Chico 

Buarque ao sistema ditatorial, que de tão corrupto e ineficiente, já não funcionava. O 

porco também é símbolo da gula, que está entre os sete pecados capitais, 

retomando a temática religiosa e elementos católicos. Demonstra também a 

inoperância, ou seja, mostra o desgaste de uma ferramenta política muito utilizada 

pelos militares á exaustão, ou seja, a tortura.

Em: ‘‘... Como é difícil, pai, abrir a porta. ... Essa palavra presa na 

garganta. ’’ Na primeira estrofe fica subtendido o apelo para que sejam diminuídas 

as dificuldades, mas ao mesmo tempo se apresenta uma tarefa como sendo muito 

difícil de realizar. A porta representa a saída de um contexto violento. Biblicamente, 

sinaliza um novo tempo. Na segunda estrofe desse trecho significa a dificuldade 

para encontrar liberdade, ou seja, é o desejo de falar, contar e descrever a todos a 

repressão que está sendo imposta.
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Em: ‘’... Quero inventar o meu próprio pecado... Quero morrer do meu 

próprio veneno’’ nesses versos o significado da letra é a vontade de se libertar da 

imposição do erro por outros para recriar suas próprias regras e definir por si só 

quais são seus erros, sem que os outros o apontem. Tem um significado de estar 

fora da lei, ou seja, um desejo urgente e real de liberdade. Neste segundo verso 

esta implícita que ele deseja ser punido por seus erros que vier a praticar seguindo o 

seu livre-arbítrio, e não, tendo seu desejo cerceado, punido por erros que o sistema 

acha que ele poderá vir a cometer.

No verso: ‘‘... Quero perder de vez tua cabeça e minha cabeça perder teu 

juízo... ’’ Remete a ideia de que o eu lírico da canção deseja ter seu próprio juízo e 

não o do poder repressor. Quer decapitar a cabeça da Ditadura Militar e se libertar 

do juízo imposto por ela, para ser o dono novamente de suas próprias ideias.

E no último verso da canção: ‘’... Quero cheirar fumaça de óleo diesel, me 

embriagar até que alguém me esqueça... ’’ Os dois autores da canção Chico 

Buarque e Gilberto Gil utilizaram uma imagem forte das táticas de tortura utilizadas 

pelos militares. Para fazer com que os subjugados perdessem a noção da realidade, 

dentro da sala os repressores queimavam óleo diesel, cuja fumaça deixava-os 

embriagados. Entretanto, os subjugados também possuíam táticas antitortura, e 

uma das artimanhas era justamente fingir-se desmaiado, pois, enquanto estivessem 

nessa situação, não eram molestados pelos torturadores.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Chico Buarque de Hollanda é um dos maiores artistas brasileiros de todos 

os tempos e possui uma gama de composições artísticas de qualidade e em tudo o 

que realiza seja na literatura, no teatro ou na música faz as pessoas pensarem 

acerca das suas letras. Entretanto, é através da ultima que se torna conhecido, 

porém carregando, ainda nesse momento o estereótipo de bom moço, quase 

ingênuo que agrada muito ao publico feminino.

No entanto no ano de 1968, com o estouro do AI-5 e, consequentemente, 

da invasão do CCC (Comando de Caça aos Comunistas) e á encenação da peça 

Roda Viva, escrita por ele, à imagem do bom moço já não poderia permanecer. A 
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partir de então, Chico Buarque se torna um emblema de resistência á Ditadura 

Militar. Chico começa a se engajar duplamente: com a poesia (palavra) e com a 

sociedade. Sua palavra sempre rebuscada e bem elaborada, já que a censura 

proibia o movimento de alguns sentidos de expressão.

E é assim que ele começa a exercer sua resistência contra o regime 

vigente, dizendo uma coisa para significar outra, através de suas músicas que sem 

dúvida, são uma grande forma de resistência e mobilização popular. (ORLANDI, 

2007). Destarte, não há como dissociar todo esse contexto histórico-politico-social 

das canções produzidas no período ditatorial.

A partir do contexto, descobre-se/ revela-se que é este sujeito que diz 

para quem diz e por que diz o que diz. Tanto é verdade essa assertiva que, se 

ouvirmos essas músicas hoje, elas não significarão da mesma forma, uma vez que 

as condições de receptividade mudam com o passar do tempo. Em contrapartida a 

tudo isso as canções de protesto feitas por Chico Buarque durante o período militar 

permaneceram na memória coletiva dos cidadãos. Brasileiros que, ao ouvi-las hoje, 

resignificaram de acordo com o momento histórico vivido. As posições desse sujeito 

indignado com o Regime Militar, cujo dizer é intencional revelam sua ideologia nas 

entrelinhas, de uma forma implícita, se utilizando de recursos discursivos tais como 

os pressupostos, os subtendidos e os silêncios. 

Nossa proposta nesta investigação e analise musical das canções de 

protesto realizadas por Chico Buarque no período da ditadura militar, foi mostrar 

umas das leituras possíveis das letras de músicas aqui apresentadas, sem porem 

ter a intenção de esgotar os vários sentidos que lhes possam ser apreendidos. Em 

seu discurso, Chico retratou o Brasil e os brasileiros denunciando as mazelas de 

uma ‘’Gente Sofrida’’ que viveu confinada por leis que a impediam de defender seus 

ideais.
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