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1.RESUMO 

Este trabalho discute as manifestações artísticas durante a ditadura militar 

brasileira (1964-1985) que, apesar de terem sofrido forte repressão, conseguiram 

driblar a censura e documentar através de suas rimas o violento período ditatorial. 

As previsões normativas presentes no ordenamento jurídico brasileiro sustentaram 

as ações dos militares e permitiram que agissem dentro da legalidade. A oposição 

ao Golpe Militar de 1964 está eternizada na história e nas canções censuradas. 

2. INTRODUÇÃO 

A música é meio denso de manifestação política, pois em tempos de palavras 

falhas e silenciosas consegue transparecer, se fazer sentir e falar. A complexidade 

das criações musicais está no contexto em que o indivíduo convive, razão pela qual 

as letras traduzem suas emoções absorvidas.  

As linguagens artísticas, seja cinema, teatro, literatura, artes visuais, música, 

dança superam essa condição puramente descritiva. Em Antropologia Filosófica, 

Ernerst Cassirer caminha nesse sentido, dizendo que “a linguagem e a ciência 

abreviam a realidade; a arte intensifica-a”. (CASSIRER, 1972, p.228). 

As marcas produzidas pela censura deram fôlego para que a classe artística 

passasse cada vez mais a questionar o regime ditatorial. Foi por meio das palavras 

censuradas que se burlou a censura, que se questionou o poder e as atrocidades 

cometidas pelos militares. 

Com a edição do AI-5 os censores passaram a ocupar as emissoras de 

televisão e rádio e as redações dos jornais para vetar qualquer divulgação de 

músicas, notícias ou artigos que se referissem ao momento ditatorial de forma crítica 

ou contrária. Muitas vezes, os critérios utilizados pela censura eram arbitrários, e 

frequentemente se confundiam com a interpretação, com o gosto ou com o 

moralismo do próprio censor.  

Do ano de 1971 ao ano de 1974 a atenção sobre a música, em especial a 

MPB, estava diretamente relacionada à atenção sobre o movimento estudantil. O 

cantor brasileiro Chico Buarque foi um dos principais alvos da censura e 

representava com requinte o movimento contrário à ditadura. Chico Buarque foi o 

cantor que teve o maior número de canções censuradas. (GERODETTI, 2012). 

3.OBJETIVOS 



Compreender, a partir das músicas ora analisadas, o contexto histórico e 

normativo da ditadura militar brasileira, considerando os desejos sociais e os 

principais artistas brasileiros alcançados pela censura.  

4.METODOLOGIA  

Esta pesquisa faz uso de duas das principais músicas escritas e interpretadas 

durante o regime militar por cantores que sentiram diretamente as forças da censura 

e da repressão ditatorial.  

As músicas “Cálice” de autoria de Chico Buarque e Gilberto Gil e “Apesar de 

você” de Chico Buarque foram objeto de detalhado estudo e aprofundamento para 

que se pudesse mensurar a extensão da censura e ao mesmo tempo a criatividade 

artística e os sentimentos de oposição ao regime.  

5.DESENVOLVIMENTO 

Os itens a seguir transmitirão os estudos realizados a partir da análise das 

músicas “Cálice” e “Apesar de você”, observando seu contexto histórico, político e 

normativo. 

5.1.1 Contexto de legalidade para a censura  

Apesar da censura das expressões artísticas ter ocorrido com maior força 

durante a ditadura militar (1964-1985), existiam previsões na Constituição Federal 

de 1934 que permitiam a censura prévia de manifestações artísticas. Dentre elas, 

destaca-se o § 5º do artigo 175. (BRASIL, 1934). Na Constituição de 1937 foram 

ampliadas as possibilidades de censura com a inclusão da radiodifusão no artigo 

122, inciso XV, “a”. (BRASIL, 1937). A Constituição de 1946 ratificou os termos da 

anterior. (BRASIL, 1946).   

Percebe-se, então, que a herança repressiva e ditatorial do passado 

contribuiu para os “anos de chumbo” que vieram com o Golpe Militar de 1964.  

Como dito, a censura não foi criada durante o regime militar, mas redefinida para 

atender as necessidades dos militares.  

5.1.2 Censura e ditadura  

Os Atos Institucionais foram os instrumentos que legalizaram o Estado de 

Exceção, permitindo que os militares atuassem dentro da legalidade normativa. 

Antes do AI-5 os militares já haviam reestruturado um arcabouço jurídico consistente 

que permitia a censura das publicações como a Lei nº 5.250, de 9 de fevereiro de 

1967 (Lei de Impressa) e a Lei de Segurança Nacional de 1969. 



O Decreto-Lei nº 1.077 de 1970 estabeleceu a censura prévia e análise das 

diversões públicas. Criou a Divisão de Censura do Departamento da Polícia Federal, 

vinculado ao Ministério da Justiça, que foi o responsável por verificar e proibir 

qualquer obra que fosse contrária aos bons costumes e a moral.  

O principal órgão de censura foi criado em 1972 denominado de Divisão de 

Censura e Diversões Públicas (DCDP), já sob a vigência do AI-5, que centralizou na 

capital federal a competência para censurar as diversões artísticas.  

A manipulação de mecanismos de distorção da realidade nacional, a garantia 

de controle das informações e da produção de opiniões foram os principais objetivos 

da censura moralista que após o AI-5 também trouxe mais expressivamente 

contornos políticos e ideológicos.  

A prática de censurar expressões artísticas só foi proibida na Constituição 

Federal de 1988, mas perdeu força com o fim do AI-5 e com a vigência da chamada 

Lei de Anistia.  

5.2 Arte, música: subversão como direito na ditadura  

 Qualquer forma de expressão artística pode ser utilizada como forma 

de manifestação do pensamento social presente em determinado contexto histórico. 

A arte consegue expor os ideais de uma sociedade, bem como a revolta social 

perante o sistema vigente.  

A música, no período ditatorial, se tornou grande aliada da luta popular pelo 

fim da ditadura, pois por meio das canções os artistas manifestavam a insatisfação 

da sociedade com o militarismo. Apesar de a censura ter atuado fortemente durante 

o regime militar, os artistas conseguiam se manifestar contra o sistema da época por 

meio de letras complexas e repletas de metáforas. 

 A arte reflete fielmente todo o contexto histórico e social de um período. 

As músicas analisadas no presente trabalho revelam a insatisfação social com a 

ditadura, pois essa forma de expressão artística foi indispensável para a 

manifestação contra o regime. A expressão artística se comunica diretamente com 

os acontecimentos históricos e com as transformações sociais, seja para demonstrar 

a pacificação ou para demonstrar a revolta popular com a realidade da época. 

5.2.1 Contexto de  ‘Cálice’ 

A música ‘Cálice’ foi escrita e interpretada por Francisco Buarque de 

Hollanda, conhecido por Chico Buarque, e por Gilberto Passos Gil Moreira, mais 

conhecido por Gilberto Gil, no ano de 1973. Apesar do ano de criação, a música só 



foi lançada ao público em 1978. Quando gravada Milton Nascimento foi quem 

interpretou a parte de Gilberto Gil.  

A música foi lançada durante um período conturbado, momento em que o 

povo brasileiro sofria as consequências do Ato Institucional nº 5 (AI-5). 

Por meio da música, Chico Buarque revelava sua preferência política, 

opondo-se ao regime militar. As músicas geralmente se referiam à ditadura por meio 

de metáforas, de forma implícita, o que dificultava a interpretação dos censores. 

Como forma de driblar a censura, Chico Buarque chegou a criar um pseudônimo, o 

Julinho de Adelaide, na década de 1970.  

Chico Buarque, assim como outros cantores da época, sofria uma 

perseguição extrema, e muitas vezes tinham censuradas letras de canções que não 

tratavam sobre a ditadura ou sobre assuntos que fossem contrários ao regime. Os 

cantores que já haviam passado por cortes da censura se tornaram vítimas de 

censores influenciados pelos trabalhos vetados anteriormente.  

5.2.2 Análise da música “Cálice” 

Por economia de estilo, a letra da música “Cálice” será transcrita juntamente 

com a análise, expondo o significado implícito de cada estrofe. 

Vejamos alguns trechos da música. No trecho “Pai, afasta de mim esse 

cálice” o cantor elucida a situação degradante em que o povo brasileiro estava 

sofrendo em razão do regime militar. A palavra “cálice” é uma máscara utilizada para 

se referir ao imperativo “cale-se”, e se refere à condição imposta aos cidadãos pelo 

regime autoritário da época. 

Em seguida, ao se referir à “de vinho tinto de sangue”, Chico Buarque refere-

se à repressão e torturas sofridas pelas vítimas do regime militar. Continua e indaga, 

afirmando, “como beber dessa bebida amarga”. Ao fazê-lo, remete à dificuldade dos 

cidadãos em aceitar as regras repressivas impostas pala ditadura.  

O artista prossegue e afirma que “tragar a dor, engolir a labuta” querendo 

significar que o povo tinha que aceitar as imposições do regime como se fosse algo 

natural e comum. “Engolir a labuta” significa ter que aceitar a condição tortuosa de 

forma apática e tranquila. 

A música continua afirmando que “mesmo calada a boca, resta o peito”. 

Nesse caso Chico Buarque entoa que mesmo o cidadão tendo seus direitos violados 

e sendo impedido de pronunciar sua opinião, ainda há o desejo e a crítica dentro de 

cada um. 



Em “silêncio na cidade não se escuta” ele faz uso de uma metáfora para a 

censura, que é tida como uma utopia. E, quando diz “não se escuta” significa que tal 

absurdo, que é a censura, não existe. Em seguida, ao afirmar que “de que me vale 

ser filho da santa / Melhor seria ser filho da outra” mostra a incredulidade no regime 

militar. “De que me vale ser filho da santa” refere-se a indiferença em relação à 

pátria, que é inferiorizada ao dizer que “Melhor seria ser filho da outra”.  

Ao dizer  “outra realidade menos morta” idealiza de uma realidade política em 

que os indivíduos não tivessem seus direitos infringidos. Completa com “tanta 

mentira, tanta força bruta”. Com efeito, a ditadura difundia a falsa ideia de que o país 

estava vivendo uma época de ouro, um milagre econômico, e impunha que as 

pessoas aceitassem essa realidade mesmo que não estivessem satisfeitas. A 

situação era imposta por meio de uma “força bruta”. 

Chico Buarque afirma “como é difícil acordar calado / Se na calada da noite 

eu me dano”. Neste trecho, o cantor manifesta sua dificuldade em aceitar o regime 

autoritário e se manter calado diante de tantas atrocidades. “Se na calada da noite 

eu me dano” relata a repressão e as torturas que eram realizadas durante a noite, 

quando muitos procuravam um meio para se praticar de forma escondida o que era 

reprimido pelos militares. 

Canta: “Quero lançar um grito desumano / Que é uma maneira de ser 

escutado”. Nesse sentido afirma que diante de tanta repressão e censura, a maneira 

de ser escutado seria reivindicando os direitos de forma não pacífica, desumana.  

Completa que “esse silêncio todo me atordoa”, caso em que se refere às atrocidades 

e às torturas praticadas de forma corriqueira para que os cidadãos ficassem calados, 

torturas que muitas vezes faziam a pessoa perder o sentido.  

Arremata dizendo que “atordoado, eu permaneço atento”. Mesmo sofrendo 

com as torturas, o eu-lírico afirma que continua em alerta em relação aos 

acontecimentos. Em seguida, ao tratar que “na arquibancada, pra a qualquer 

momento ver emergir o monstro da lagoa” afirma que o povo sofrido fica esperando 

qual seria o próximo absurdo imposto pelo regime ditatorial, espera para “ver 

emergir o monstro da lagoa”. 

Em “De muito gorda, a porca já não anda” “A porca” é uma metáfora para o 

regime militar. “De muito gorda” significa que o regime militar, de tão opressor e 

corrupto, se tornou ineficiente. E. “de muito usada a faca já não corta” mais uma vez 



mostra a ineficiência do regime militar que foi imposto de forma dura e insistente, 

perdendo sua efetividade. 

Em “como é difícil, pai, abrir a porta”, a “porta” simbolizada o fim do regime 

militar. Refere-se a dificuldade de se livrar do sistema ditatorial. Ao cantar que “essa 

palavra presa na garganta” refere-se a falta de liberdade de expressão. É a vontade 

de se manifestar e ser ouvido. 

Em “esse pileque homérico no mundo” refere-se a busca pela liberdade de 

todos os povos que sofrem pela imposição de um regime militar e tem seus direitos 

violados. Daí, ao afirmar que “de que adianta ter boa vontade” significa a 

insignificância de se lutar pela liberdade e pelos direitos em um mundo que estava 

corrompido. 

A música prossegue e afirma que “mesmo calado o peito resta a cuca dos 

bêbados do centro da cidade” significa que mesmo sem ter a liberdade de 

expressão, o cidadão ainda continuando pensando e refletindo. Canta em seguida 

que “talvez o mundo não seja pequeno / E nem a vida um fato consumado”. Esse 

trecho mostra a possibilidade de a realidade ser modificada e vir à tona uma 

situação diferente da vivenciada pelas vítimas da ditadura. 

Complementar que “quero inventar o meu próprio pecado” e refere-se à 

vontade de agir de acordo com o próprio pensamento, sem haver imposição sobre o 

que é errado. Em seguida, ao dizer que “quero morrer do meu próprio veneno” 

significa que o eu-lírico deseja ser punido pelos erros que vir a cometer por vontade 

própria, e não pelos erros que o regime militar acha que ele possa vir a cometer. 

Ao entoar “quero perder de vez tua cabeça / Minha cabeça perder teu juízo” 

faz uso do eu-lírico que quer se ver livre do juízo e do poder repressor, quer liberta-

se do regime militar. Termina afirmando que “Quero cheirar fumaça de óleo diesel / 

Me embriagar até que alguém me esqueça”. Realmente, uma das torturas utilizadas 

na ditadura era a queima de óleo diesel para que os subjugados perdessem os 

sentidos. Os torturados fingiam-se de embriagados pela fumaça para não sofrerem 

outros tipos de tortura, por isso a frase “me embriagar até que alguém me esqueça”. 

5.2.3 Contexto de Apesar de Você” 

A música “Apesar de Você”, lançada em 1970, foi escrita por Chico Buarque, 

e conseguiu passar pelas barreiras da censura por conta de suas metáforas e 

mensagens implícitas, porém, logo após seu lançamento, ao perceberem o protesto 

escondido na letra da canção, que retratava a falta de liberdade de expressão da 



época, a música foi proibida de tocar nas rádios. O cantor para driblar a censura 

afirmou que música se tratava de uma história sobre a briga de um casal. Mais 

tarde, em 1978 (durante o governo de Emílio Garrastazu Médici), a música foi 

lançada novamente. 

Inicialmente, por conta do trecho “Apesar de você, amanhã há de ser outro 

dia” a música foi entendida como se um amante tivesse abandonado o outro, que 

estava buscando superar a situação. Porém, na verdade, a letra retratava a 

possibilidade de um novo amanhã que superasse os tempos difíceis da ditadura.  

A música “Apesar de Você” mostra a vontade do eu-lírico em expor sua 

indignação sobre alguém. Chico Buarque afirmou para os censores que esse 

alguém seria um amante que abandonou o outro, e que a música se tratava apenas 

de uma relação entre duas pessoas. Mas, na verdade, o alguém retratado na letra 

da canção era uma metáfora para o governo ditatorial da época.  

5.3.1 Análise da música “Apesar de Você” 

 Assim como na análise da música “Cálice”, a música “Apesar de Você” 

será transcrita por estrofe, com a devida junção da interpretação ao trecho 

mencionado. 

No primeiro trecho da música, “Hoje você é quem manda / Falou, tá falado / 

Não tem discussão, não”, fica claro a crítica ao regime militar, em que as regras 

eram impostas e os cidadãos não tinham o direito de questionar ou expressar suas 

opiniões. Quando diz “A minha gente hoje anda / Falando de lado e olhando pro 

chão / Viu?” reforça a ideia de opressão descrevendo como as pessoas se 

comportavam de forma silenciosa e obedecendo as ordens.  

Na estrofe “Você que inventou esse Estado / Inventou de inventar / Toda 

escuridão / Você que inventou o pecado / Esqueceu-se de inventar o perdão” o eu-

lírico responsabiliza o governo, tratado como “você” na canção, pela situação 

degradante em que a sociedade se encontrava, e ainda reforça a ideia de que não 

havia “perdão”, pois os subjugados eram punidos a todo o momento e não tinham 

direito de defesa.  

O refrão, que diz “Apesar de você / amanhã há de ser outro dia”, traz a ideia 

de esperança, no sentido de que, apesar de toda a repressão proveniente da 

ditadura, o amanhã poderia ser diferente com o retorno da democracia. No trecho 

“Eu pergunto a você onde vai se esconder / Da enorme euforia? / Como vai proibir / 

Quando o galo insistir em cantar?” há uma indagação direcionada ao regime militar 



sobre como a ditadura iria reagir quando o povo decidisse se manifestar e se voltar 

contra o sistema. O trecho mostra o poder do povo, que se começasse a se impor 

contra a ditadura não haveria como o governo proibir a sua manifestação.  

No verso “Quando chegar o momento / Esse meu sofrimento / Vou cobrar 

com juros. Juro! / Todo esse amor reprimido, / Esse grito contido, / Esse samba no 

escuro” o eu-lírico afirma que todo o sofrimento das vítimas da ditadura será 

compensado quando o regime militar chegar ao fim. Fica evidente o desejo de ser 

compensado por toda a repressão sofrida.  

Novamente o eu-lírico afirma que o povo terá sua liberdade e que o governo 

pagará por cada atrocidade direcionada à sociedade. “Você que inventou a tristeza / 

Ora tenha a fineza de “desinventar” / Você vai pagar, e é dobrado, / Cada lágrima 

rolada / Nesse meu penar”. 

Na estrofe “Ainda pago pra ver / O jardim florescer / Qual você não queria / 

Você vai se amargar / Vendo o dia raiar / Sem lhe pedir licença / E eu vou morrer de 

rir / E esse dia há de vir antes do que você pensa” o autor deixa claro sua ânsia por 

novos tempos, pela liberdade de expressão e pela redemocratização, que o governo 

era contra.  

Na parte final, “Você vai ter que ver / A manhã renascer / E esbanjar poesia / 

Como vai se explicar / Vendo o céu clarear, de repente, / Impunemente? /Como vai 

abafar / Nosso coro a cantar, / Na sua frente”, o eu-lírico idealiza como seria a 

reação do governo perante a manifestação social e a mudança do sistema político, e 

afirma que o governo e os militares tomariam o posto de auditório, podendo apenas 

observar a transformação.  

Como se pode perceber, por meio da análise das músicas de Chico Buarque, 

o artista mostrava sua genialidade no uso de poesias e metáforas, que eram 

capazes de camuflar a manifestação presente nas suas canções. Dessa forma, 

discreta e mascarada, Chico Buarque driblava a censura com maestria, mostrando 

ao povo toda a sua indignação com a ditadura militar. 

6.RESULTADOS 

Os modos de manifestação humana pela arte puderam, ao longo da ditadura, 

driblar a censura. A música foi uma das manifestações artísticas mais significantes, 

no entanto, para conseguir passar pela censura era necessária muita discrição e 

magistralidade. A música, assim como os movimentos sociais e as passeatas na rua, 



tinha um viés revolucionário, sempre destacando a insatisfação com a ditadura e a 

sede pelos direitos até então reprimidos. 

Direito e arte estão intimamente ligados ao momento histórico, sempre 

evoluindo juntamente com as transformações históricas e sociais. O direito e arte 

sempre surgem como forma de pacificação ou como forma de manifestação, 

demonstrando aversão ao sistema. Essa interdisciplinaridade faz com que por meio 

da expressão artística a sociedade possa enxergar o direito como algo mais próximo 

do cotidiano, algo que se faz presente desde as relações mais simples até as mais 

complexas. 

A arte faz com que o direito seja visto de maneira mais ampla, e não apenas 

como um conjunto de leis. A arte viabiliza a ideia do direito como interpretação, 

como forma de analisar as relações cotidianas de maneira única, respeitando as 

diferenças e as particularidades de cada situação.  

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conclui-se que a música, como manifestação política, foi fundamental para 

registrar as atrocidades cometidas no passado, nos fazendo reviver e reconstruir a 

história nacional.  O direito assim como a arte está estreitamente ligado aos anseios 

sociais, mas distancia-se da arte quando legitima o poder de poucos sobre muitos. A 

arte faz o inverso, dá voz aos muitos oprimidos e aos poucos representados.  

Como forma de provocar, Chico Buarque recorreu às metáforas, que nada 

mais são que meios para transportar nós mesmos, que impregna a linguagem dos 

poetas e também do cotidiano. Esse transporte se dá em razão de, aquilo que 

provoca estar junto de nós. Sentimos junto às coisas. As tonalidades afetivas vão 

junto à coisa, de encontro à ela, são transportadas. (HEIDEGGER, 2006). 

Esse trabalho aproximou o direito da arte integrando a tentativa de superação 

do caráter excessivamente racionalista do fenômeno jurídico. Esse processo 

promoveu ampliações cognitivas e produziu conhecimento. Desse modo, contribui 

para a formação de juristas mais humanistas. 
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