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CAPÍTULO XVI 

DITADURA MILITAR: A MÚSICA POPULAR BRASILEIRA COMO 

REPRODUÇÃO DE CONHECIMENTO HISTÓRICO 

Francisca Josileni da Cunha Siqueira26 

DOI-Capítulo: 10.47538/AC-2020.01-16 

 

RESUMO: 

O presente trabalho tem o objetivo de analisar as composições de Chico Buarque, Caetano 

Veloso, e Geraldo Vandré, escrita durante o período da ditadura militar, entre os anos de 

1967 a 1979. A análise empreendida nesse estudo diz respeito à história contada, a partir 

das letras, com intuito de mostrar que a música pode contribuir na aquisição do 

conhecimento histórico. Além das fontes bibliográficas, utilizaremos: letras das músicas, 

sites de pesquisas na internet e trabalhos acadêmicos. A pesquisa se dará de forma 

qualitativa, no qual buscaremos compreender diversos contextos históricos, incorporando 

reflexões de autores como Bloch e Febvre, mentores da “Escola dos Annales” criada em 

1929, sobre as concepções inovadoras de se fazer história. Tal abordagem não pretende 

encontrar a verdade absoluta, até porque segundo Bloch, nenhum historiador consegue 

recuperar a totalidade dos acontecimentos passados. 

PALAVRAS-CHAVE: Música. Conhecimento histórico. Literatura.   

 

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tem o objetivo de analisar as composições dos autores Chico 

Buarque, Caetano Veloso, e Geraldo Vandré, escrita durante o período da ditadura militar, 

entre os anos de 1967-1979. Nosso intuito com esta análise é mostrar que a música 

popular brasileira, dependendo do contexto que for escrita, pode ser considerada uma 

fonte histórica. 

A ditadura militar incidiu no Brasil, entre os anos de 1964 a 1984, o golpe que 

derrubou o presidente João Goulart em 01 de abril de 64, concedendo aos militares 

poderes políticos e nele permaneceram por vinte anos. Um período crítico marcado pelo 

medo, repúdio, dor, e repressão. 

Quanto à escolha do recorte temporal, o marco inicial foi 1967, por entender que 

neste ano, foi estabelecida a sexta constituição federativa de direitos elaborada pelos 

militares. Durante a sua vigência o Ato Institucional nº 5 – também conhecido como o 

 
26 Graduada em Licenciatura Plena em História pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), pós-

graduada em Culturas Políticas, História e historiografia pela Faculdade do Complexo Educacional Santo André 

(FACESA). E-mail: josileni100@gmail.com 
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AI-5 - o mais terrível de todos os outros atos que dava plenos direitos aos militares de 

censurar e submeter a cultura nacional a uma espécie de lavagem cerebral. Embora 

atingisse a literatura, o cinema, o teatro e a imprensa, a censura seria especialmente ainda 

mais dura e repressiva com a música, pois nessa época, muitos desses artistas populares, 

tornaram-se porta-vozes dos valores democráticos e, de certa forma, emancipadores, que 

se contrapunham à realidade política vigente. O interesse em escrever um artigo a partir 

da música popular brasileira (MPB), partiu do estudo pessoal acerca da literatura e da 

música brasileira. Visto que alguns pesquisadores e autores como Marisa Fonterrada 

(2003), José Geraldo Vinci de Morais (2000), afirmam que as melodias é uma expressão 

artística que contém um forte poder de comunicação, alcançando as mais diversas classes 

sociais. 

Quanto à relevância social, evidenciamos pela necessidade de um novo olhar 

voltado ao ensino de história, a narrativa contada por meio das novas abordagens 

tecnológicas nesse caso, enfatizar, especificamente, a música como uma ferramenta de 

entretenimento e fonte de conhecimento. 

Para realização deste trabalho, recorremos à pesquisa qualitativa (buscar a 

definição – ver Antonio Carlos Gil) cujo nosso foco inicial partiu de análises 

bibliográficas, composições musicais, e investigações já realizadas sobre o tema. Para 

Antônio Gil (2000), a pesquisa bibliográfica se vale das fontes já escritas para obtenção 

de informações, desenvolvidas com base em material já elaborado e analisado 

criticamente, tais como livros, artigos, trabalhos acadêmicos, e sites na web. 

Com base nisso, foi feita uma análise textual detalhada das composições escritas 

no período da ditadura militar. Dentre elas destacou “Cálice”, escrita no ano 1978, por 

Chico Buarque, “Para não dizer que não falei de flores”, composta em 1968, por Geraldo 

Vandré, e por fim, “É proibido proibir”, lançada em 1968 por Caetano Veloso. A 

abordagem qualitativa consiste em compreender diversos contextos históricos na 

perspectiva das linhas de pensamentos de Marc Bloch e Lucien Febvre, mentores da 

Escola dos Annales, criada em 1929, sobre concepções inovadoras de um novo modo de 

se fazer história, contrapondo os ideais do positivismo de Augusto Comte no século XIX. 

Não se pretende com essa abordagem encontrar a verdade absoluta, até porque segundo 

Marc Bloch (1997, p.31): “Nenhum historiador consegue abarcar e assim recuperar a 

totalidade dos acontecimentos passados [...].”4  voltar ao passado e trazer a verdade tal 
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qual era, segundo o autor é inviável. 

  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Buscaremos neste tópico entender o contexto histórico que foram escritas as 

canções dos consagrados músicos que viveram durante o regime militar, com 

embasamento teórico em Michel Foucault (2002), um filósofo francês, que exerceu 

grande influência sobre os intelectuais contemporâneos, e ficou conhecido por suas 

posição contrária ao sistema prisional tradicional. Também acolheremos o pensamento 

de Dom Paulo Evaristo Arns (1987), autor de cinqüenta e seis livros, e foi um dos 

principais nomes na luta contra a ditadura militar.  

E, por fim, destacamos as reflexões de Cristiane de Oliveira, (2003) que 

trabalhou no Jornal do Brasil como editora do Caderno Ideias. Atualmente, edita a revista 

Nossa História, publicada pela Fundação Biblioteca Nacional. 

 

Ditadura militar: um período sombrio 

O período militar ocorreu no Brasil entre os anos de 1964 a 1984, o golpe que 

derrubou o presidente João Goulart em abril de 64, dando aos militares plenos poderes 

políticos e nele permaneceram por vinte anos. A explicação para esse acontecimento foi 

a necessidade de restabelecer a hierarquia e a disciplina e livrar o país da “ameaça 

comunista”. Com isso, formou-se uma junta militar, formada por oficiais das três armas: 

Exército, Aeronáutica, e Marinha, que assumiu o comando do país e, logo, nos primeiros 

dias de abril, desencadeou a violência, repressão, e medo, atingindo a homens e mulheres, 

muitas delas grávidas, e também crianças. O que diferenciava este regime era a forma de 

tortura, pois as mulheres sofriam estupros, sendo submetidas a realizar as fantasias 

sexuais dos torturadores. 

De acordo com o autor Paulo Evaristo Dom Arns (1987). 

A tortura foi indiscriminadamente aplicada no Brasil, indiferente a 

idade, sexo ou situação moral, física e psicológica em que se 

encontravam as pessoas suspeitas de atividades subversivas. Não se 

tratava apenas de produzir, no corpo da vítima, uma dor que a fizesse 

entrar em conflito com o próprio espírito e pronunciar o discurso que, 

ao favorecer o desempenho do sistema repressivo, significasse sua 

sentença condenatória. Justificada pela urgência de se obter 

informações, a tortura visava imprimir à vítima a destruição moral pela 
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ruptura dos limites emocionais que se assentavam sobre relações 

efetivas de parentesco. Assim, crianças foram sacrificadas diante dos 

pais, mulheres grávidas tiveram seus filhos abortados, esposas sofreram 

para incriminar seus maridos (ARNS, 1987, p. 43). 

Nesse sentido, a repressão imposta nesse período recai sobre diferentes grupos, 

instituições, alianças organizadas como associações comunitárias, e sindicatos. De acordo 

com Napolitano (2002, p. 45) “a única instituição que conseguiu escapar do controle do 

governo era a Igreja Católica”, pois enquanto instituição religiosa ligada ao Vaticano 

estava protegida das ações repressivas. Já para a classe dos trabalhadores, a repressão 

policial foi constante e o AI -5 iniciaria uma etapa de controle e repressão ainda mais 

intensa. Ainda segundo Napolitano (1998, p. 45) “a geração crescida nos anos 60, e 70, 

conhecida como geração AI-5, foi uma experiência de alienação do medo em participar 

da vida em sociedade e de impotência diante dos rumos da vida nacional”. Ou seja, as 

pessoas já nasciam condenadas a enfrentar um período sombrio da história de nosso país. 

Com a criação do ato institucional de número 5 intensificou-se a mais intensa e 

dura repressão, aumentando ainda mais o controle sobre a vida das pessoas, tanto que 

televisões, revistas, jornais, livros, e novelas, tiveram suas programações e trabalhos 

controlados. Qualquer programa televisivo ou matérias que circulassem por meio de 

jornais ou rádios eram supervisionados pelo governo para que nada lhes fugisse do 

controle. Conforme Oliveira (2003, p. 18) “havia também proibições relativas a música, 

filmes, peças de teatro, e shows [...]”. 

Embora esse decreto atingisse a literatura, o cinema, o teatro e a imprensa, a 

censura seria especialmente ainda mais dura e repressiva com a música. Isso porque a 

música se tornará a manifestação cultural mais vibrante. Portanto, diante do cenário 

repressor que se assolou no país, e diante do poder libertador que a música evocava, 

surgiram então os festivais de música popular brasileira. Daí por diante, a MPB se projeta 

nacionalmente, criando estruturas para apresentações em grandes espaços físicos e tendo 

como temática a situação política de nosso país, mas o foco maior, sendo o que mais 

incomodava na época, foi à questão moral. Eles falavam de temas considerados tabus, 

como pílula, prostituição, drogas e homossexualismo etc. Portanto, esses artistas 

passaram a ser observados, e posteriormente perseguidos. 

Este cenário nos remete à ideia do panóptico, criado pelo filósofo e jurista inglês 

Jeremy Bentham, mais tarde estudado e aperfeiçoado por Foucault, apresentado como 
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ferramenta de poder: “quanto maior o número de informações em relação aos indivíduos, 

maior a possibilidade de controle de comportamento desses indivíduos” (ano, p. 2001). 

Ou seja, para o autor, esse conjunto de dispositivos permitiu uma vigilância e um controle 

social cada vez mais eficiente, porém, pode-se entender que não necessariamente com os 

mesmos objetivos de Bentham. Segundo Foucault (p. 166-167), “(...) para ser eficiente, o 

panóptico deve ser''visível `' e''inverificável ``; o indivíduo não precisa saber que está 

sendo observado, mas precisa ter certeza que poderá ser a qualquer momento”. Assim, o 

principal efeito do panóptico, igualmente como as intenções do governo no período da 

ditadura militar, seria que, de certa forma, a sociedade ficasse em constante observação. 

Assim como no panóptico que as pessoas não sabiam se estavam sendo monitoradas, a 

sociedade do período do regime militar também nunca teria certeza se era ou não sendo 

vigiada. 

De acordo com OLIVEIRA;  

Setores intelectualizados das camadas médias, unidos em torno da 

palavra de ordem CONSCIENTIZAÇÃO empenharam-se no emprego 

de fórmulas alternativas para alfabetizar a população e esclarecê-las a 

respeito da precariedade das suas condições de vida, da exploração a 

que era submetida e da manipulação ideológica que sofria com o 

movimento de 1964, após breve refluxo, essa atividade continuou 

adquirindo grande vulto em 1968 (OLIVEIRA, 2003, p. 14). 

Artistas, estudantes, congressistas, entre vários outros, manifestaram-se contra o 

regime, ganhando força e maior participação popular, a partir de 1966, quando foram às 

ruas expor suas insatisfações perante o governo. Mas logo foram repreendidos, e de 

imediato, a liderança intensificou as repressões e torturas. Abaixo temos uma lista das 

punições cruéis usadas por eles. 

‘Pau-de-arara’: O preso político era obrigado a sentar, abraçando os 

joelhos e com os pés e as mãos amarradas. Um cano era introduzido sob 

os joelhos. Nesta posição, a vítima era pendurada entre dois cavaletes, 

com cerca de 1,5 metro de altura, e muitas pessoas não conseguem 

suportar o suplício e chegam até perder a vida. 

Choque elétrico: O torturador usa um magneto de telefone, acionado 

por uma manivela que conforme a velocidade imprimida, fornece uma 

descarga elétrica de maior ou menor intensidade. Esta corrente é 

transmitida ao corpo dos presos políticos pelos pólos positivo e 

negativo. O choque elétrico é dado na cabeça, nos membros superiores 

e inferiores e também nos órgãos genitais da vítima. 



 

152 

   

Telefone: O torturador, com as palmas das mãos em posição côncava 

aplica violento golpe, atingindo ambos os ouvidos da vítima a um só 

tempo. O impacto é insuportável, em virtude da pressão e sempre há o 

rompimento do tímpano, fazendo o torturado perder a audição. 

‘Afogamento na calda da verdade’: Consiste em afundar a cabeça da 

vítima em um tambor com água, urina e fezes e outros detritos 

repugnantes. A cabeça da vítima é mergulhada na ‘calda da verdade’ 

várias vezes. Depois o preso político é obrigado a ficar sem tomar banho 

por vários dias e o seu cheiro torna-se insuportável. 

‘Mamadeira de subversivo’: Consiste em introduzir um gargalo de 

garrafa, cheia de urina quente, na boca aberta do preso, pendurado em 

um pau de arara. Com o uso de uma estopa os torturadores comprimem 

a boca do torturado, fazendo-o engolir o excremento. 

‘Balé no pedregulho’: A vítima é colocada, descalça e nua, em 

temperatura abaixo de zero, sob um chuveiro gelado, tendo como piso 

pedriscos pontiagudos, que chegam a retalhar os pés da vítima. Para 

amenizar as dores a tendência do preso é bailar sobre os pedriscos e os 

torturadores ainda fazem uso da palmatória para ferir as partes mais 

sensíveis do corpo. 

Afogamento com capuz: Consiste em afundar a cabeça da vítima, 

totalmente encapuzada, em córregos de água podre ou tambor d’água 

poluída. O torturado, desesperadamente, tenta respirar e o capuz 

molhado se introduz nas narinas, produzindo um mal-estar horrível, 

levando-o, às vezes, a perder o fôlego. 

Massagem: O preso é algemado e encapuzado e o torturador faz uma 

violenta massagem nos nervos mais sensíveis do corpo, deixando-o 

totalmente paralisado por alguns minutos. As dores são Horríveis, 

levando a vítima a um estado de desespero (VIEIRA, 1991, p. 247). 

Segundo o jornal Folha de São Paulo, foi nessa época que alguns músicos como 

Chico Buarque, Caetano Veloso, Geraldo Vandré, e dentre outros compositores, como 

Amado do Batista, e Odair José, foram perseguidos, torturados, e exilados, e durante vinte 

anos ficaram impedidos de verem seus familiares. 

 

A música: um veículo que transmite conhecimento 

Neste tópico apresentaremos o conceito da palavra música e sua relevância social 

ao tratar de conhecimento histórico. Usaremos como embasamento documental, as 

composições musicais de Chico Buarque, Caetano Veloso, e Geraldo Vandré.  

Conforme o dicionário Aurélio, a definição para o conceito de música está 
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diretamente ligada a sons, ritmos, pautando-se em normas que variam de acordo com a 

cultura da sociedade. Ou seja, a música é uma manifestação artística e cultural de um 

povo, em determinada época ou região, da qual pode se constituir como um veículo usado 

para expressar situações inusitadas, sentimentos, indignação, e dentre outros atributos. 

Nesse sentido a música passa ser um instrumento de suma importância na vida 

dos indivíduos, pois além de transmitir sensação de bem estar, lazer, diversão, ela 

geralmente está vinculada à realidade de uma classe e, principalmente, apresentam traços 

de determinado período, ou época. Como afirma Wazlawick (2007, p. 06), “a música, 

enquanto resultado da ação criadora do homem no meio social, histórico e cultural deve 

ser compreendida em todas as instâncias” [...]. 

Porém, nem sempre a música foi considerada relevante, nem muito menos 

considerada uma fonte histórica, para que isso acontecesse precisou realizar vários 

estudos empíricos nesta área para constatar sua importância na vida dos indivíduos, e 

assim, tornando uma ferramenta didática divertida e prazerosa. Reconhecendo sua 

eficácia no ensino, o Ministério da Educação (MEC) no ano letivo de 2012, decretou que 

todas as escolas teriam que adaptar seus currículos conforme a Lei nº 11.769, que passa 

a ser conteúdo obrigatório em toda a Educação Básica no Brasil o uso da música em sala 

de aula.  

Segundo Gilioli (2008, p. 06), “a música na Educação Infantil auxilia no 

desenvolvimento psicomotor, contribui no processo de socialização e aproxima a criança 

da arte.” Tanto que na fase adulta, a música assume a função de estimular o cérebro; 

melhora a concentração; ajuda a diminuir o estresse, e ainda nos permite viajar no 

conhecimento. Como exemplo, temos as canções escritas, durante a ditadura militar, que 

protestavam contra o regime, denunciando as irregularidades políticas, e econômicas, 

sofridas pelos movimentos liderados tanto pela esquerda, quanto pela direita. 

O clima de censura que se instalou no Brasil, em especial entre os anos 60 e 70, 

com a edição do AI-5, transformou a música no principal recurso de diálogo do povo 

frente à repressão imposta. A produção cultural como a música, poesia, teatros, ou 

qualquer outra manifestação que expusesse situação vivenciada na época, passa a ser 

monitorada e proibida se julgassem inadequadas para o momento político a partir desse 

ato. 

Diante disso, durante esse período, várias músicas acabam se transformando em 
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verdadeiros gritos de guerra. Segundo Cury (2005), uma canção em especial acabou se 

transformando em hino e em um símbolo da resistência ao governo militar. Foi a música 

Prá não dizer que não falei das flores, de Geraldo Vandré, cantada de forma emocionada 

no Festival Internacional da Canção em 1968, e silenciada assim como seu autor, até 

1979, e que passou a ser mais conhecida por Caminhando: 

Caminhando e cantando 

E seguindo a canção 

Somos todos iguais 

Braços dados ou não 

Nas escolas, nas ruas Campos, construções 

Caminhando e cantando 

E seguindo a canção 

Vem, vamos embora 

Que esperar não é saber 

Quem sabe faz a hora 

Não espera acontecer 

Pelos campos há fome 

Em grandes plantações 

Pelas ruas marchando 

Indecisos cordões 

Ainda fazem da flor 

Seu mais forte refrão 

E acreditam nas flores 

Vencendo o canhão 

 

De acordo com Cury (2005), já nos seus primeiros versos, Somos todos iguais, 

braços dados ou não, evoca uma suposta igualdade só possível em uma sociedade dita 

igualitária ou socialista, que anda longe da nossa realidade. Em seguida a letra da música 

lembra uma marcha de soldados: indecisos cordões, quase todos perdidos de armas na 

mão, que deveriam aprender e ensinar uma nova lição, como no verso: De que esperar 

não é saber. Quem sabe faz a hora não espera acontecer. Ou seja, pregava quase que 

claramente a possibilidade do povo tomar o controle da situação, por meio de uma 

possível revolução. Expressava, assim, um convite mais que real a favor da luta pela 

democracia.  

Nesse mesmo período, Chico Buarque de Holanda, outro grande músico 

defensor da democracia brasileira, anuncia seus desejos e ideologias nas suas 

composições aguerridas, já que a Ditadura impunha uma forte repressão contra todas as 

manifestações sociais que pudessem ser classificadas com ideias contrárias ao regime. 

Tendo isso em vista, os artistas se utilizavam de metáforas e outros artifícios para 
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camuflar a censura, como exemplo, têm a música Cálice de Chico Buarque: 

Pai, afasta de mim esse cálice  

Pai, afasta de mim esse cálice  

Pai, afasta de mim esse cálice  

De vinho tinto de sangue 

Como beber dessa bebida amarga? 

Tragar a dor, engolir a labuta? 

Mesmo calada a boca, resta o peito  

Silêncio na cidade não se escuta  

De que me vale ser filho da santa? 

Melhor seria ser filho da outra  

Outra realidade menos morta  

Tanta mentira, tanta força bruta 

 

Com base em Morhy e Ferreira, a música Cálice, “concebe toda a essência 

autoritária do regime militar que impunha o silêncio de ideologias contrárias a ele e calava 

todas as atitudes de contestação daquele status”. As autoras ainda afirmam que a 

constatação do “cale-se”, pode estar associada ao “contexto bíblico, pois o cálice faz 

alusão ao sacrifício de ter que aguentar as atrocidades da repressão militar”. Coação essa 

marcada pela dor, humilhação, abandono e crueldade. Além da associação religiosa, o 

“cálice” apresenta-se como uma acepção material, ou seja, um objeto que contém algo 

dentro de si. Neste caso, o verso “de vinho tinto de sangue (...)”, sangue que literalmente 

foi derramado diante do período da ditadura, simbolizando suas vítimas de tortura, 

perseguição e morte, em muitos casos bem comuns neste contexto de repressão. 

Outra canção que fez bastante sucesso no ano de 1968 foi a composição do 

Caetano Veloso: “É proibido proibir” escrita durante o período mais conturbado da 

ditadura militar, no aclamado anos de Chumbo, a música protesta contra a censura 

imposta pelo regime, e como resposta ao que se considerava uma violação da liberdade

 de expressão, a constituição de  1986 consagrou este direito, particularmente 

nos seus artigos 5º. 

E eu digo não 

E eu digo não ao não Eu digo 

É! Proibido proibir  

É proibido proibir  

É proibido proibir  

É proibido proibir 

Me dê um beijo, meu amor Eles estão nos esperando 

Os automóveis ardem em chamas Derrubar as prateleiras 

As estantes, as estátuas As vidraças, louças, livros, sim 
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Percebemos logo nos primeiros versos desta canção a resistência que alguns 

grupos tiveram ao discordar do ato institucional de número cinco, pois este cancelava os 

direitos dos cidadãos, então eles cantavam “É proibido proibir”, ou seja, é proibido violar 

a constituição. Além disso, ela denuncia a desordem que se encontrava na sociedade na 

época, vidraças, lojas, prédios, estátuas, louças, e vidas destruídas. Esta canção também 

foi marco do movimento tropicalismo nascido durante o regime militar, no qual 

representava a ruptura cultural da bossa nova. 

Desse modo, diante do exposto, percebemos que a música dependendo do 

contexto que foi escrita pode se tornar uma fonte de conhecimento histórico, como afirma 

Chaves (2006, p. 54.), “as letras das canções podem ser entendidas como elementos 

históricos [...]”. E também incorporamos o pensamento de Freire (1992), que a música na 

sociedade e no contexto escolar pode ser transformadora [...]. Ajudando os discentes a 

aprender de forma divertida e prazerosa. 

Dessa forma, de acordo com a contextualização, assimilamos a concepção 

inovadora da Escolas dos Annales que foi um movimento historiográfico criado no século 

XX na França. Tal movimento possibilitou a história ser notada como ciência, os métodos 

de se escrever e pensar História conquistaram grande evolução, e nossa historiografia 

passou por grandes transformações. 

Entre as modificações apresentadas pela Escola dos Annales, estava a 

argumentação de que o tempo histórico apresenta ritmos diferentes para os 

acontecimentos, os quais podem ser de simples acontecimento, conjuntural ou estrutural. 

A obra de Fernand Braudel, O Mediterrâneo, foi o grande símbolo da nova concepção 

apresentada. Ao considerar a História não mais apenas como uma sequência de 

acontecimentos, outros tipos de fontes como arqueológicas, história oral, música, artes, e 

dentre outras foram adotadas para as pesquisas. Da mesma forma, foram incorporados os 

domínios dos fatores econômicos, da organização social e da psicologia das mentalidades. 

Com todo esse enriquecimento, a outra grande novidade da Escola dos Annales foi a 

ascensão da interdisciplinaridade que aproximou a História das demais Ciências Sociais, 

sobretudo da Sociologia. 

A Escola dos Annales deixou sua marca bem notável na historiografia desde o 

seu início até os dias atuais. Além do mais, passou por quatro fases e teve grandes nomes 
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como representantes de cada uma. A primeira delas, a fase de fundação, é identificada 

por seus criadores Marc Bloch e Lucien Febvre. A segunda fase, já em torno de 1950, é 

caracterizada pela direção e marcante produção de Fernand Braudel. A partir da terceira 

geração, a Escola dos Annales passou a receber uma identificação mais  plural,  na  qual  

destacaram-se  vários  pesquisadores  como Jacques   Le Goff e Pierre Nora. A quarta 

geração da Escola dos Annales é referente a um período que se inicia em 1989, neste 

momento há um desenvolvimento notório da História Cultural e os grandes nomes que  a  

representam  são,  por  exemplo, Georges  Duby e Jacques Revel. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao refletir acerca das composições que surgiram no período da ditadura militar, 

é possível pensar que determinadas canções, apresentam-se como ícone de uma época. 

No caso das músicas observadas, como marco de luta e resistência, percebemos que as 

canções carregam em si conhecimento, sentimento, agindo em nós como porta voz dos 

indivíduos silenciados por uma sociedade desigual e um governo autoritário. 

Tal conhecimento, só se tornou possível por meio dos meios de comunicação, 

que segundo Ruan e Loureiro, (2015, p. 01), são entendidos como o jornal, o rádio, o 

cinema, e a televisão, que divulgação e propagação o conhecimento, por meios da música 

e das manifestações culturais da época. 

Nesse sentido, a música divulgada pela rádio, TV, e jornais, conseguia transmitir 

de forma indireta o cenário do qual se encontrava a sociedade, o medo, a insegurança, a 

tristeza foram alguns dos sentimentos que marcaram os noticiários da época. Além disso, 

o regime trouxe para nosso país muitas consequências, nas esferas políticas, sociais e 

econômicas. 

Desse modo, perante esse panorama, podemos concluir que dentre os festivais 

de músicas que aconteceram durante os anos 60 e 70, estes tinham como objetivo 

apresentar a voz de uma nação que se calava diante da repressão. Os festivais de músicas 

populares apresentaram-se como manifestações e críticas à política vigente, e muitos 

compositores e intérpretes acabaram sendo calados através do exílio. Dessa forma, as 

canções de protesto, apresentadas durante os festivais de música popular brasileira, 

induziram a sociedade, em especial a juventude reprimida, a uma reflexão sobre a 

realidade política e econômica vigente.  Nessa  perspectiva,   muitas músicas foram 
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censuradas pelo regime, através dos Atos Institucionais ora impostos. Porém, apesar da 

forte repressão, e também diante da censura que o regime militar impunha, muitos artistas 

se levantaram e com força, determinação, sutileza e sabedoria, levaram ao povo 

conhecimento por meio de suas composições que tiveram o apoio das emissoras de rádios, 

e televisões, para divulgar os acontecimentos do período. 
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