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Resumo 
 Após o poder adquirido pelo regime militar no Brasil e a implementação do ato 

institucional (AI-5) em dezembro de 1968, o país se envolveu no mais profundo período de 

censura cultural possível. Em relação à música, os compositores da música popular brasileira 

(MPB) tiveram que buscar estratégias para poder difundir sua música evitando tal censura. 

A fim de conhecer algumas estratégias utilizadas por autores brasileiros para fugir da estrita 

normativa imposta pelo Estado autoritário, o objetivo deste trabalho é analisar o discurso da 

música de Caetano Veloso em relação ao contexto histórico-social da ditadura através de 

duas de suas canções “Alegria, Alegria” (1967) e “Festa Imodesta” (1986). A análise há de 

revelar três estratégias com as quais não só Caetano, mas também outros artistas da MPB 

escaparam à censura: “linguagem de fresta”, “desbunde” e “interiorização de conceitos”. 
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1. Introdução 
 
Entre 1960 e 1970, as forças armadas tomaram o poder através de golpes de Estado em 

diferentes países da América Latina, como Brasil, Argentina, Chile, Bolívia, Uruguai e 

Paraguai. Embora cada ditadura fosse diferente, elas eram governadas pela doutrina da 

segurança nacional e seu argumento era defender os valores fundamentais da tradição do 

governo. Através da intervenção política, procuraram transformar todas as esferas do Estado, 

impondo as suas ideologias nacionalistas. Os governos procuraram infantilizar a sociedade 

através do medo, para fechar sua capacidade crítica e a demanda ou defesa de direitos (Funes, 

2014) e aqueles que se opuseram às regulamentações foram drasticamente sancionados, por 

exemplo, através da tortura. 

 Para legitimar sua permanência no poder, introduziram a censura, com a qual 

tentaram silenciar todas as expressões e manifestações que iam contra o regime. Por essas 

razões, parte da sociedade, principalmente os jovens, lutaram para transformar a realidade 

nacional e, assim, mudar as políticas repressivas e arbitrárias de liberdade. Foi o caso do 



jovem brasileiro Caetano Veloso, que lutou pela libertação do Brasil através da música até 

ser preso e exilado em 1969 devido ao regime opressivo. 

 As composições artísticas de Veloso deixaram um legado na cultura brasileira desde 

seus primórdios no movimento tropicalista, sua influência musical tem servido de diretriz 

para outros artistas, tanto para sua geração quanto para as novas gerações, além de ser 

caracterizado por seu compromisso social principalmente com o Brasil. No entanto, durante 

sua carreira artística, ele teve que superar vários desafios devido às condições impostas pelo 

regime brasileiro, um de seus maiores desafios foi conseguir difundir sua música apesar da 

censura estrita. 

  Portanto, meu objetivo neste trabalho é analisar as estratégias implementadas 

por Caetano Veloso para evitar a censura apesar do regime opressivo no Brasil, através da 

análise de duas de suas composições: “Alegria, Alegria” e “Festa imodesta”. Para cumprir 

este objetivo geral, a pesquisa tem os seguintes objetivos específicos:  

• A partir do contexto histórico-social da indústria cultural brasileira durante a ditadura, 

compreender a influência que a censura teve na produção e difusão da música. 

• Identificar as relações existentes entre as três estratégias de difusão estudadas: 

“linguagem de fresta”, “desbunde” e “interiorização de conceitos” e as duas canções 

a analisar. 

• Compreender o componente social da música e seu papel na sociedade brasileira. 

 
2. Metodologia  
 
 Para desenvolver esta pesquisa qualitativa, vou me basear em duas das composições 

de Caetano Veloso: “Alegria, Alegria” (1967) e “Festa Imodesta” (1986). Pretendo mostrar 

quais estratégias o compositor usou para evitar a censura implícita pelo regime autoritário. 

Para alcançar este objetivo, optei por dividir a minha análise em três capítulos. O primeiro e 

segundo estão claramente focados no âmbito histórico, a fim de compreender o contexto em 

que as canções escolhidas foram desenvolvidas. Assim, o primeiro capítulo é um componente 

histórico da censura e sua relação com o regime autoritário do Brasil, enquanto o segundo 

capítulo trata da influência da censura na difusão musical brasileira. O terceiro e último 

capítulo é a análise das duas canções acima referidas, que irei executar com base em três 

estratégias de divulgação: “linguagem de fresta”, “desbunde” e “interiorização de conceitos”.   



 Em primeiro lugar, meu propósito é partir de uma base teórica através da qual será 

possível descrever o componente histórico-social do tema escolhido para este trabalho. Nesse 

sentido, usarei o livro Censors at work. How states shaped literature (2014) de Robert 

Darnton como primeira instância para contextualizar o tema da censura e, além disso, usarei 

a obra do historiador mexicano Roberto Moreno, “Censura literária no século XVIII” (1991) 

para entender o papel e a relação do Estado e da Igreja diante da censura. Por outro lado, para 

entender a realidade da ditadura brasileira, vou me basear no artigo “O golpe de 1964 e o 

regime de 1968: aspectos conjunturais e variáveis históricas” (2014) do cientista político 

Adriano Nervo Codato. Finalmente, utilizarei o livro de Renato Ortiz, Cultura e Identidade 

Brasileira (1985), especificamente o capítulo “Estado Autoritário e Cultura”. 

 Em segundo lugar, para compreender a influência da censura na produção e 

disseminação musical, serei guiada por um livro e dois artigos. O livro Sinal Fechado: a 

música popular brasileira sob censura (1937-45/1969-78) de Alberto Ribeiro da Silva. O 

primeiro artigo é de três autores: Danubia Barros, Elidiana da Silva e Linduarte Pereira, 

“Produção musical no contexto da ditadura militar: O brasil “canta” o poder, a memória e a 

resistência”. Além disso, a autora Maika Carrocha (2006) publica seu artigo “A censura 

musical durante o regime militar (1964-1985)”. Finalmente, através da obra autobiográfica 

de Caetano Veloso, Verdade Tropical (1997), pretendo mostrar como o autor, através do 

movimento tropicalista, consegue difundir a música popular apesar da censura implementada 

durante o regime militar. 

 Finalmente, analisarei duas das canções de Caetano Veloso “Alegria, Alegria” (1967) 

e “Festa Imodesta” (1986), que surgem em dois períodos: durante a ditadura e pós-ditadura. 

A elaboração desta análise será baseada em três conceitos: “linguagem de fresta”, “desbunde” 

e “interiorização de conceitos”. Para o primeiro termo “linguagem de fresta” me basearei na 

obra de Guillermo Vasconcellos Musica popular de Olho da fresta (1977) na qual o autor 

usa o termo pela primeira vez. Para o conceito de “desbunde” serei guiada por dois autores, 

Silviano Santiago no seu livro Uma literatura nos trópicos (1978) e pelo autor Víctor Turner 

na sua obra The anthropology of performance (1986). Por último, para o termo 

"interiorização de conceitos" basear-me-ei em dois livros que focam claramente a 

componente musical Music as social life (2008) do autor Thomas Turino e Music in every 

day life (2000) escrito por Tia DeNora. 



 
3. Referencial teórico 
 
 Como o objetivo deste trabalho é analisar as estratégias implementadas por Caetano 

Veloso para driblar a censura durante a ditadura militar no Brasil, é necessário definir os três 

conceitos que nortearão todo o processo de análise do discurso da música popular brasileira 

(MPB). Para começar, vou explicar a primeira estratégia de disseminação contra a censura, 

“linguagem de fresta”, que corresponde ao conteúdo de suas músicas em relação ao contexto 

histórico-social do país. Em segundo lugar, pretendo guiar-me pelo termo “desbunde” 

implementado por Silviano Santiago, mas com uma inclinação para a performance, explicada 

por dois autores: Tuner e Ferreiro. Finalmente, o terceiro conceito que pretendo analisar é da 

minha autoria “interiorização dos conceitos”, apresentado especificamente do ponto de vista 

musical e baseado em dois autores, Thomas Turino e Tia DeNora. 

 Para o primeiro termo, o autor Guillermo Vasconcellos analisa em seu livro Musica 

popular de Olho da fresta (1977), a canção “Festa imodesta” de Caetano Veloso, decide 

nomear esta técnica com a palavra “fresta” como Caetano a usa nesta música. O que os 

autores buscam com a “linguagem de fresta” é que os ouvintes entendam que o significado 

não está simplesmente no uso das palavras, mas na compreensão do contexto da música e 

também em outro fator fundamental, a importância de como dizê-la. Um exemplo é a música 

de Chico Buarque “A pesar de você”, em que o compositor usa frases como: “Hoje você é 

quem manda / Falou, tá falado / Não tem discussão....”. Os censores acreditavam que o autor 

se referia a uma mulher mandona e realmente se concentrava em descrever a realidade do 

Brasil quando estavam sob o regime do ditador e presidente Emilio Garrastazu Medici. 

Depois de alguns anos, exatamente em 1970 esta canção foi censurada pelo governo nacional. 

Neste livro, Vasconcellos também argumenta que as “canções de fresta” mostram uma 

postura de protesto e consolo, pois encontram barreiras em sua difusão devido à censura 

federal. 

 Quanto ao segundo termo, “desbunde” é uma criação do autor Silviano Santiago que 

propõe em seu livro Uma literatura nos trópicos (1978). O acadêmico brasileiro explica que 

“É diante de um espetáculo em que uma atitude artística de vida e uma atitude existencial de 

arte são deixadas, confundidas”. Neste sentido, todos os acessórios do poder teatral fazem 

parte do discurso do cantor e o transformam em uma reação de entretenimento contra a 



censura. Para efeitos deste trabalho, interpretarei na minha análise o termo anterior como 

performance entendido a partir da visão de Victor Turner e Ferreiro. Em seu trabalho The 

anthropology of performance (1986) Turner desenvolve uma categoria conceitual para 

estudar a dinâmica dos processos sociais, o autor considerou que o material básico da vida 

social é a performance. Daí a sua ideia de que os diferentes grupos sociais e culturais sejam 

compreendidos através de representações, neste sentido, o ser humano pode conhecer-se a si 

próprio e aos outros através da performance. Assim, mediante a atuação de Caetano Veloso 

e dos espectadores, analisarei os comportamentos sociais existentes que permitem observar 

os princípios básicos da estrutura social brasileira. Por outro lado, a performance para o autor 

Ferreiro (2006), é um motor de experiência que transforma a relação com o mundo do 

participante ou participantes, ao mesmo tempo que favorece a atribuição de significados à 

experiência. Dessa forma, a proposta de desempenho envolve manifestações representativas 

da vida social, que são externalizadas por meio da corporeidade dos agentes sociais nas 

diferentes manifestações culturais. 

 Para concluir, é necessário estabelecer o significado do termo "interiorização dos 

conceitos" para esta trabalho, contando com duas obras: Music as social life (2008) do autor 

Thomas Turino e Music in everyday life (2000) de Tia DeNora. No primeiro livro, Turino 

propõe encontrar a relação entre a natureza do sentido musical e a vida social, espiritual e 

política. Em seu texto, ele reflete sobre a música como uma força social e propõe uma teoria 

para argumentar que as pessoas que se envolvem em aspectos musicais geram uma 

interiorização dos diferentes sistemas de valores, prioridades e hábitos que sustentam os 

estilos de produção musical e estilos de vida. Esses vínculos sociais, segundo Turino, 

ocorrem ao longo de linhas de “omnipresencia y a menudo la profundidad del tiempo de 

hábitos que influyen en el pensamiento y la práctica individual, y la toma de decisiones” (p. 

112). Um dos conceitos fundamentais mencionados por Turino é o de habits, que na 

descrição de Peirce é “una tendencia hacia la repetición de cualquier comportamiento en 

particular” (p. 95). Em relação a esta análise, é pertinente concluir que, a partir das práticas 

sociais, estes hábitos ou comportamentos particulares permitem que os conceitos centrais da 

música, neste caso a de Caetano, sejam interiorizados pelos espectadores no seu quotidiano.  

 Em referência ao livro de Tia DeNora, Música na vida cotidiana (2000), a autora 

começa com as abordagens do filósofo T.W. Adorno, que concebe a música como uma 



formativa da consciência social. Para Adorno, “the music was linked to cognitive habits, 

modes of consciousness and historical developments” (p.1). Nesse sentido, os processos 

cognitivos realizados pelos seres humanos com as informações geradas pela música podem 

influenciar o comportamento social a partir da consciência crítica da sociedade.  No que é 

pertinente para esta análise, tomaremos o postulado de Adorno no qual ele propõe que a 

música gera consciência crítica em relação ao impacto que a difusão da música de Caetano 

teve sobre a população brasileira. 

 

4. Estado da arte  

 

 No processo de seleção no âmbito do tema da difusão da música brasileira sob um 

regime de opressão, selecione quatro trabalhos que considere mais relevantes para meu 

projeto. O primeiro artigo explica a relação entre as condições de reprodução da indústria 

cultural e o regime militar autoritário. O segundo ensaio tem como objetivo analisar a censura 

musical a partir do escopo tradicional da sociedade brasileira. O terceiro trabalho é baseado 

na demonstração de que as letras de protesto que foram divulgadas durante a ditadura foram 

um mecanismo de manifestação por parte da população brasileira. Finalmente, o quarto é um 

livro que pretende mostrar a música como uma influência na estrutura social. 

 

 4.1 Condições de reprodução da MPB 

 O papel da MPB durante a ditadura foi fundamental na cultura brasileira. Para o autor, 

Alberto Ribeiro da Silva (2007) no seu livro, Sinal Fechado: a música popular brasileira 

sob censura (1937-45/1969-78), a música popular brasileira foi imprescindível na formação 

de uma identidade cultural. Devido ao crescimento da área urbana principalmente em São 

Paulo e Rio de janeiro, o consumo de música aumentou a tal ponto que surgiu a criação de 

novos mercados rádio, discos (LP) e televisão. O autor explica que nesse período em que o 

autoritarismo foi institucionalizado e o surgimento das telecomunicações se tornou evidente, 

através das quais as expressões artísticas da indústria cultural foram espalhadas, o governo 

teve o controle hegemônico dessa indústria. Assim, os militares censuraram arbitrariamente 

a música do movimento popular brasileiro sob o nome de propaganda subversiva e exigiram 

a suspensão de sua circulação nacional. Portanto, a produção musical era totalmente 



controlada pelo governo militar. O autor concorda com Glaucio Ary Dillon que nesse período 

foi “a expansão mais acelerada da ação da Censura teve lugar durante o período mais negro 

por que o País passou: desde o AI-5, em dezembro de 1968, no governo Costa e Silva, até o 

fim do governo Garrastazu Médici” (p.41)   

 Finalmente, o autor conclui que o regime autoritário procurou reduzir a participação 

das massas. Havia uma clara hegemonia cultural que não permitia a livre produção e 

reprodução de música durante os anos da ditadura. Apesar das proibições, através da 

comunicação em massa foi possível a existência do grande boom da MPB. Isso permitiu 

construir uma identidade cultural além das diretrizes da ditadura e tendo como objetivo 

fundamental dentro da música denunciar o autoritarismo.  

 

4.2  Analise da censura na esfera musical  

 Para começar, é necessário estabelecer que para o ano de 1978 foram censuradas 458 

músicas. Considerando que entre 1960 e 1670 foi um período de crescimento não só da 

população, mas também da reprodução musical, e como a indústria musical foi o principal 

veículo de manifestação, o regime militar teve toda a sua atenção nesta indústria. Tanto assim 

que o governo criou um organismo que controla a indústria cultural, a Divisão de Censura de 

Diversões Publicas (DCDP), que permitiu exercer a repressão e a coerção de forma legítima.  

 Nesse contexto, os compositores cuja música havia sido proibida e que pertenciam à 

indústria fonográfica brasileira tiveram que encontrar métodos para contornar a censura, 

como “linguagem de fresta” e “desbunde”, explicados no referencial teórico. A autora, Maika 

Carocha (2006) em sua publicação “A censura musical durante o regime militar (1964-

1968)” refere que, devido às fortes raízes culturais, costumes e crenças cristãs tradicionais, 

uma parte da sociedade brasileira não só apoiou o regime militar sino também se identificou 

com as regras da ditadura “...justificada em nome da preservação de valores tradicionais da 

família brasileira” (p.206), enquanto a outra metade da população procurava 

desesperadamente uma forma de se manifestar ou resistir ao regime autoritário. 

 Finalmente, a autora também descobre em sua pesquisa que há uma tendência de 

mudança no mercado musical. Para este mercado houve uma transformação do consumo 

principalmente internacional para posteriormente consumir música puramente nacional. Este 

ato é entendido como uma manifestação cultural contra a censura. 



 

4.3 Letras de protesto como mecanismo de manifestação 

 Durante a década de 1960, a cultura brasileira teve muitas mudanças em diferentes 

questões no nível político, social e cultural. Concentrando-se no aspecto cultural, mais 

especificamente nas formas de expressão artística, a censura torna-se evidente durante o 

período ditatorial porque as canções, jornais, livros, peças de teatro e filmes foram proibidos. 

Além disso, muitos políticos, intelectuais, escritores, professores e artistas como Caetano 

Veloso foram presos e exiliados de acordo com o governo militar por violarem as regras da 

nação. Qualquer representação artística que fosse contrária às abordagens do nacionalismo 

ou às leis implementadas pelo Estado era classificada como uma violação das regras e, 

portanto, tinha repercussões legais. Na seguinte investigação "Produção musical no contexto 

do ditadura militar: O brasil "canta" o poder, a memória e a resistência" (2004), os autores, 

Cordeiro, da Silva e Rodrigues realizam uma análise das letras utilizadas na música de 

protesto de compositores e bandas reconhecidas pela sua beligerância. Após sua 

investigação, eles concordam que “..trata-se de bandas que sustentam um perfil 

revolucionário, demonstrando o quanto a música ainda pode atuar como um forte instrumento 

de manifestação contra toda ordem de preconceito, de exclusão, de autoritarismo, de 

violência, de desigualdades, de intolerância etc.” (p.11) 

 Dentro da pesquisa os autores analisaram a canção “Alegria, Alegria” de Caetano e 

concluíram que a partir do fato de que sua composição foi feita no meio da ditadura, está 

cheia de ideologias contra o régime autoritário, pois emprega elementos de rebelião, ironia, 

humor, modernismo brasileiro e também é evidente sua busca por promover a influência 

americana dentro da música nacional.  Através dessa influência, o compositor pretende a 

universalização da música brasileira, levando-a a um cenário de crítica social. A análise 

musical também demonstra o poder da linguagem na sociedade, já que as composições de 

Caetano atingiram todos os setores da sociedade e a população as utilizou como método de 

manifestação pelo fato de que suas canções terem sido censuradas.  

 Seguindo as diretrizes da pesquisa, os autores  argumentam que, embora Caetano 

tenha tido sua obra repreendida pelo governo, sua música foi vista não apenas como uma 

expressão artística, mas também como una construção de identidade. Neste sentido, Caetano 



adquire uma “função social” que tem como objetivo representar a resistência ao regime 

através da música.  

 

4.4 A música como influência na estrutura social  

 A música como força social tem muitas implicações para o comportamento dos seres 

sociais. Como é explicado no livro de Tia DeNora, Music in everyday life (2000), a obra do 

filósofo T.W. Adorno representa o desenvolvimento mais significativo no século XX da ideia 

de que a música é uma "força" na vida social, um material para a construção da consciência 

e da estrutura social. A autora concorda com Adorno em descrever a música como uma 

influência na estrutura social, uma descrição que é feita a partir de conceitos de psicologia, 

sociologia e sociolinguística. Neste sentido, DeNora desenvolve uma teoria do papel ativo 

da música na construção da vida pessoal e social, para que ela possa destacar a dimensão da 

estrutura social.  

 Dentro de sua análise da obra de Adorno, a autora também considera relevantes os 

poderes sociais da música. Um dos seus poderes em assuntos culturais é encorajar o 

pensamento crítico. A música tem a capacidade de fomentar a consciência crítica baseada 

nos processos cognitivos dos seres humanos, tanto na linguagem verbal como na não verbal. 

Portanto, pode-se concluir que Adorno considera a música como um elemento fundamental 

na formação da consciência social.  

 

5. Capítulos de análise  

 

Capítulo 1: Componente histórico da censura e sua relação com o regime autoritário 

no Brasil. 

 A palavra censura vem etimologicamente do latim censor, os “magistrados” da antiga 

república romana foram assim nomeados. Os censores adquiriram a função de censura no 

Império Romano, no ano 433 a.C. Eles eram responsáveis por decidir quais obras públicas a 

República realizaria nos próximos cinco anos. As intervenções dos censores foram 

justificadas em diferentes campos, tais como militar, político, moral, literário, musical e 

cultura popular. Mas o que é censura? O dicionário de autoridades de 1729 define censura 

como “examen, parecer, juicio o dictamen que se hace o se da sobre una cosa”. Tal definição 



faz com que a censura pareça seguir um modelo de padronização, mas tem sido aplicada de 

diferentes maneiras e com diferentes estruturas ao redor do mundo. Isto é exemplificado pelo 

autor Robert Darnton em seu livro Censors at work. Em que ele explica a censura literária 

em três regimes autoritários diferentes: francês, hindu e alemão. Ao estabelecer a 

peculiaridade da censura, o duty as censors também foi introduzido, dando ao censor o poder 

de aceitar ou rejeitar candidaturas de artistas e de decidir se deve ou não tornar público o seu 

trabalho. Poucas pessoas tiveram o privilégio de ter seus trabalhos publicados. Desta forma, 

foi criado um “sistema de privilégios” com o qual foram concedidas autorizações oficiais 

aprovadas por lei.  

 Especificamente, em França, foi criado um “sistema de privilégios” que estabelecia 

os tipos de autorizações que podiam ser solicitadas e concedidas. Nesse período, foi 

necessário apresentar um pedido no qual as instâncias competentes procedessem à revisão do 

manuscrito e afirmassem que a sua escrita era digna de autorização táctica para a sua 

divulgação. Os pedidos foram listados com um registro identificando cada um deles e esta 

informação foi guardada no registro livre sur librairie. Posteriormente, o censor deve ler a 

escrita, alterar o que considerou necessário e aceitar ou rejeitar a publicação da obra. Uma 

das principais abordagens era que os manuscritos não deveriam ser contra a religião, a moral 

e o Estado. Esse poder foi legitimado por dois órgãos fundamentais da sociedade: o Estado e 

a Igreja. Essas entidades permitiram a criação de organizações especificamente encarregadas 

de controlar a censura e tornar suas ações totalmente legais. 

 O poder adquirido pelo Estado e pela Igreja contribuiu para a repressão literária com 

a proibição de múltiplas obras e gerando abusos nos escritos de diferentes autores, alterando 

o seu trabalho. Assim o expressa o historiador, Roberto Moreno, em sua obra Censura 

literaria en el siglo XVIII, argumenta que “no cabe duda, que la iglesia y el Estado 

colaborarán estrechamente para el ejercicio de la censura de libros”. Portanto, a partir desta 

atividade interventiva, estas duas entidades poderiam manter o controlo da sociedade de uma 

forma eficaz, unificando a sociedade com uma ideia de unidade nacional. Assim, foi criada 

uma forma burocrática de censura na qual os censores tinham de cumprir certos requisitos e 

processos estabelecidos para o desempenho de suas funções, como o registro de pedidos. O 

autor Darnton afirma que “the regime created loopholes in the legal system”. Desde então, 



esse mecanismo alterou a ordem social devido ao poder arbitrário e protegido sob o regime 

político dos censores.  

 Dentro da sociedade havia uma classe social que, segundo Moreno, era “... quienes 

hacian la revisión profunda del sistema social y sus fundamentos” os burgueses que 

criticaram o sistema social rapidamente transformaram suas idéias em uma ideologia 

revolucionária. Este tipo de pensamento anti-restritivo proliferou-se principalmente nos anos 

60. Esta foi uma fase em que houve uma revolução cultural mundial, com greves, 

manifestações e protestos contra as injustiças sociais, a violência e a opressão. A década de 

1960 é conhecida na história pelo seu espírito de contestacao ou contracultua. É o movimento 

que visa a transformação social, questionando os valores tradicionais da cultura dominante. 

O primeiro grupo de contracultura surgiu nos Estados Unidos, beat generation, foram jovens 

intelectuais, especificamente artistas e escritores. A mobilização gerada por este movimento 

na juventude fez com que ele se expandisse e florescesse na Europa e depois na América 

Latina. Nesta pesquisa, vou me concentrar no movimento de contracultura no Brasil, o 

tropicalismo, que ocorreu durante a ditadura militar. 

 Para entender o surgimento de movimentos sociais no Brasil, é preciso compreender 

o processo de governo autoritário. Especificamente em 1968, com a implementação do ato 

institucional (AI-5), conhecido como “golpe dentro do golpe”, uma vez que o presidente 

recebeu arbitrariamente poderes como impor mandatos autoritários e suspensão de direitos 

políticos, como habeas corpus, e por isso que este foi o período mais profundo de censura no 

Brasil.  Como o autor Adriano Codato coloca em seu artigo “O golpe de 1964 e o regime de 

1968: Aspectos conjunturais e variáveis históricas” foi o aprofundamento da ditadura. Além 

disso, a luta armada foi reforçada. Portanto, as forças armadas desempenham um papel 

fundamental e dominante durante a vigência desta medida.  O fortalecimento da luta armada 

é justificado pelo ideal de “deter o caos, a ordem e a instabilidade política”. Dessa forma, o 

regime tentou “impor novos mecanismos de controle” à sociedade civil, mas inversamente, 

os movimentos de oposição em busca da liberdade se intensificaram. Sob esse período de 

repressão política e ideológica, a produção intelectual aumentou, como evidenciado pela 

expansão da esfera cultural, como a emergência do boom da literatura, o desenvolvimento 

do movimento editorial e o crescimento da indústria musical. 



 Nesse sentido, o autor Renato Ortiz, argumenta que “...durante o período 64-80 ocorre 

uma formidável expansão a nível de produção da distribuição e do consumo de bens 

culturais”. Mas essa expansão do espaço cultural foi também dominada pelos órgãos de 

governo. Em 1964, as instituições do estado foram criadas para organizar e administrar 

expressões culturais. Foram estabelecidas leis e decretos para regular as atividades culturais 

sob o pressuposto da segurança nacional. Assim, procuraram promover a cultura como meio 

de integração nacional, mas sob o controlo do aparelho de Estado. Durante a AI-5, a repressão 

foi praticamente institucionalizada devido à existência de controle hegemônico total. 

 Portanto, são evidentes as características específicas que desenvolveram o modelo de 

censura no Brasil, influenciado por duas entidades: o Estado e a Igreja, que buscaram exercer 

o controle estatal sobre a sociedade civil. O regime autoritário queria impor a memória 

nacional como memória coletiva, mas desta opressão surgiu o movimento cultural que tinha 

duas características fundamentais. Primeiro, porque foi o período em que houve a maior 

produção e difusão de bens culturais em todas as esferas do entretenimento. Em segundo 

lugar, a repressão política gerou resistência absoluta contra o regime autoritário. 

 

Capítulo 2: Influência da censura na difusão musical no Brasil  

 

 Durante as décadas de 60 e 70, a cultura internacional passou por uma grande 

transformação com o surgimento de novos movimentos, novas tendências, novos modelos de 

pensamento, novos costumes, que se aproximam do termo contracultura explicado acima. 

De modo que, as esferas sociais e culturais passaram a ser diferente das tradicionais, quer 

dizer, diferentes dos componentes nacionalistas impostos pelo governo. Essas mudanças 

tornaram-se evidentes no Brasil com a transformação da indústria cultural. Por exemplo, a 

música e o teatro tornaram-se um grande espaço de sociabilidade da juventude de esquerda, 

cada vez mais carente de espaços públicos para se expressar (Ribeiro da Silva, 2007). Assim, 

esses dois componentes da arte foram os meios pelos quais grande parte da população 

brasileira pôde se expressar e ao mesmo tempo, sentir-se parte da sociedade, do país. 

 Em relação ao mercado musical, tornou-se evidente através da música vista como um 

bem de consumo, como foi gerado um processo de abertura ao público. Durante esta 

transformação dos anos 60 e 70, a música popular brasileira teve uma grande popularidade, 



principalmente nas maiores metrópoles do Brasil. Eventualmente, foi gerada uma audiência 

massiva que cresceu rapidamente, apesar dos conflitos sociais e políticos. Essa música de 

consumo está ligada às massas, que de alguma forma consumiram a cultura e tiveram o poder 

da propagação social. Dessa forma, a MPB estava ligada ao povo, dando lugar à formação 

de uma identidade nacional. Esta abertura do mercado foi possível graças a dois canais de 

comunicação: a rádio e a televisão. 

Um dos fatores que permitiram a expansão do mercado cultural foi o aumento do 

percentual da população nas áreas urbanas do Brasil, especificamente no Rio e em São Paulo, 

dado que as áreas urbanas eram mais propensas a consumir novos bens de mercado (Andrade, 

1945).  A este respeito, é importante investigar o crescimento do mercado fonográfico, que 

é claramente atribuído à consolidação da indústria fonográfica. Nesse período, a MPB teve 

seu maior crescimento com música que buscava demonstrar resistência cultural. O 

crescimento de outras indústrias, como a mecânica, a eletricidade e a electrónica, permitiu 

que a difusão da música fosse ainda maior. Por exemplo, com a venda de LPs que cresceu de 

1 milhão em 1972 para 8,5 milhões em 1979 (Mercado Global, 1980). Neste caso, é evidente 

o grande aumento de ouvintes que estavam ligados para ouvir música de compositores 

nacionais. Tanto que, de cada 10 títulos comprados, 7 eram nacionais (Carrocha, 2006).  

Segundo, o importante papel da televisão na propagação da MPB. Principalmente 

devido à dinâmica do próprio mercado ligada à T.V. (Ribeiro da Silva, 2007) como o festival 

de música onde a música de Caetano Veloso ficou conhecida. Este crescimento do mercado 

de televisão ocorreu nos anos 70. Isto é evidente mostrando um valor comparativo, onde em 

1950 foram vendidos 2 mil televisores e em 1975 este valor aumentou 509,150% (Mercado 

Global, 1977). Como resultado, percebe-se que a televisão foi um veículo fundamental de 

comunicação para a população brasileira, através do qual a música ganhou cada vez mais 

espaço entre os ouvintes e conseguiu aumentar a audiência através desse tipo de mídia. 

Assim, o rádio com influência da indústria fonográfica e a televisão com a propagação de 

festivais de música foram as ferramentas mais adequadas para introduzir a MPB no Brasil. 

Mas qual é a verdadeira razão para este crescimento na indústria da música? 

Basicamente à relação entre o mercado cultural e o regime autoritário. O governo buscando 

ter controle hegemônico de todas as esferas da sociedade, impulsiona o notável aumento das 

telecomunicações dentro do país e similarmente os mecanismos mais utilizados pelo Estado 



para proteger os seus princípios de integração e segurança nacional foram também a rádio 

e a televisão. À medida que a indústria da música se tornava mais forte, era mais protegida 

pelo regime militar, pois era nessa esfera que mais pessoas se reuniam em torno da música 

de protesto. Posteriormente, as autoridades exerceram poder coercivo sobre as atividades 

musicais e impuseram censura. Então, a questão cultural tornou-se plenamente concebida em 

termos políticos.    

Para alcançar seus objetivos, o Estado buscou legitimidade por meio da 

implementação de leis e órgãos que lhe permitissem ter o controle da esfera cultural. Através 

de uma censura rigorosa, o governo fez com que toda a criação artística passasse pela 

aprovação ou negação dos censores. A censura era legal, mas em 1965 foi afiada. A autora 

Maika Carrocha no seu texto A censura musical durante o regime militar (1964-1985) expõe 

que “... a ação censória, institucionalizada em códigos e leis, foi orientada no sentido de 

preservar a moral” também impôs a divisão de diversões públicas. Os censores das diversões 

públicas consideravam que a sua atividade era legítima e garantida por lei (Carrocha, 2006). 

Procuraram realizar uma censura moral onde houvesse a preservação dos valores tradicionais 

da família brasileira, objetivo que estava intimamente ligado ao papel da Igreja. Neste 

sentido, os autores tiveram de alterar a letra da sua música para garantir a sua aprovação. O 

ex-censor Onofre Ribeiro da Silva, que trabalhou no SCDP entre 1973 e 1974 dizia que 

“havia uma profunda censura dentro da censura naquela época. Éramos vigiados. Se um 

censor bobeasse e deixasse passar um dos temas considerados tabu... perdia o emprego”. 

Como resultado, o número de músicos e canções no mercado musical foi reduzido. 

 A redução do conteúdo musical se deve ao fato de a música ser um forte instrumento 

de demonstração social contra o Estado, muitas formas de expressão artística foram banidas. 

Assim, os autores tiveram que disfarçar ou codificar suas letras através de quatro elementos. 

O primeiro e mais crítico é a autocensura. Já que os compositores devem mudar o estilo, a 

forma e a letra de sua música para que ela ultrapasse os limites da censura. Assim como o 

artista Chico Buarque, que explicou à revista Veja em 1971:  
“É claro que cheguei à autocensura. Mas, dentro desse limite que já me coloquei, eu acho que 

ainda tenho campo para fazer o negócio. Esse tipo de música eu tenho feito, que para mim é uma 

coisa nova, é a razão de eu fazer um disco novo. Elas estão dentro de limites, que, eu acho, no 

espírito da censura, podem passar. Agora, se eles me fizerem recuar mais, eu paro” 



Portanto, há muitos aspectos negativos da autocensura, mas o principal deles é renunciar à 

liberdade de expressão por medo das consequências, os compositores não podiam expressar 

sua verdadeira opinião por medo de serem censurados. Para não chegar a esse ponto, 

compositores de MPB como Caetano Veloso usam estratégias de difusão para que suas 

composições não sejam censuradas. Através da “linguagem de fresta”, “desbunde” e 

“interiorização de conceitos” Caetano conseguiu espalhar muitas de suas canções pelo Brasil. 

Para fins deste trabalho, analisarei no próximo capítulo duas canções de Caetano Veloso em 

dois períodos diferentes de sua vida. A primeira é “Alegria, Alegria” que foi lançado em 

1967 e a segunda é “Festa Imodesta” com Chico Buarque, que fez sua apresentação no final 

da ditadura em 1986. 

 

Capítulo 3: Análise das canções "Alegria, Alegria" (1967) e "Festa Imodesta" (1986).  
 
 Tendo como foco principal o plano musical artístico durante o período de 1960 a 

1970, duas correntes musicais de grande importância foram evidenciadas. O primeiro é a 

ascensão do rock espalhado especificamente dos Estados Unidos e da Inglaterra e o 

movimento da nova música na América Latina. Este último está carregado de ideologias e 

ligado a causas políticas e sociais da região e ligado ao princípio da música de origem 

folclórica (Duarte, 2012). Nestes anos os jovens foram protagonistas na busca da revolução 

através de seu compromisso com a ação social, enquanto os regimes militares continuaram a 

impor seus ideais nacionalistas. 

 Em matéria de contracultura, surgiram na América Latina fortes movimentos sociais 

que procuravam defender sua própria cultura popular a partir de múltiplas expressões 

artísticas. Como a obra Tropicália (1967) do brasileiro Hélio Oiticica (anexo 1), em que o 

artista manifesta a teoria da Nova Objetividade. Seu objetivo é trazer à tona uma nova face 

da América Latina através dos elementos de um cenário tropical: plantas, areia, pássaros 

selvagens, poemas e um televisor, elementos com os quais ele mostra os símbolos da cultura 

brasileira. Como a formulação de Parangolé (termo que o londrino Guy Brett definiu no 

London Times como: “algo nunca visto que poderá influenciar fortemente as artes europeia 

e americana”), a arquitetura de favelas, construções e centros urbanos. A partir de sua 

perspectiva neoconcreta da arte, ele quis incluir novas questões artísticas referentes ao 

"ambiente" e à participação do espectador, indo além do transcendental. Neste sentido, esta 



obra de arte serviu como elemento de caracterização nacional do Brasil e passou a ser o nome 

da canção de Caetano Veloso -Tropicália-, o nome do seu primeiro álbum e finalmente o 

nome do movimento -Tropicalismo-.  

 O Tropicalismo foi um movimento cultural que surgiu em 1968 com a intenção de 

misturar componentes musicais que caracterizavam a cultura brasileira com os ritmos da 

modernidade. Estabeleceu-se como uma das mais fortes resistências contra a ditadura em 

termos de gênero musical, baseada em uma aglomeração de ritmos e influências vindas de 

fora e de dentro do Brasil, sendo assim um reflexo da cultura e da sociedade brasileiras: uma 

mistura de todos.  

 Com a descrição do movimento liderado por Caetano e os capítulos anteriores que 

mostram o panorama histórico do Brasil durante as décadas de 60 e 70, será possível analisar 

duas músicas do compositor.  

 

a. "Alegria, Alegria" de Caetano Veloso (1967)  

 Em seu livro Verdade Tropical, Caetano Veloso explica que, em 1967, procurava 

desencadear a revolução no Brasil e o faria participando de um festival. Assim, com uma 

nova atitude focada em gerar resistência, começou a compor uma canção que geraria uma 

alteração no cotidiano brasileiro.  

 Primeiro, vou analisar toda a performance da apresentação, levando em conta a banda 

que interpretou a música junto com Caetano, seguida da representação feita pelo compositor 

e as atitudes que gerei no público. Mais tarde, interpretarei o conteúdo da canção em relação 

ao componente histórico-social e finalmente, identificarei a relação existente entre a canção 

e a interiorização dos conceitos propostos pelo autor na canção.   

 Com o firme propósito de chegar à subversão, o compositor resolveu procurar uma 

banda que realmente mostrasse através da performance e do som aquele aspecto de rebelião 

e busca de transformação que era um referente do movimento tropicalista. Então, ele escolheu 

um grupo de imigrantes argentinos radicalizados no Brasil, os Beat Boys, era um grupo de 

rock radical como os Mutantes que conseguiram alcançar o sucesso depois de sua 

apresentação com Caetano quando interpretaram “Alegria, Alegria”. Quanto à base rítmica, 

eles se dedicaram a fazer fusões entre rock psicodélico e ritmos folclóricos do Brasil, além 

disso, como é evidente em seu LP (anexo 2) eles tinham não apenas elementos musicais, mas 



também elementos físicos dos Beatles e outros grupos da música “Beat”. Suas características 

físicas como cabelos longos, sua maneira não convencional de se vestir com cores fortes e 

camisas com ondas hippie, foram o complemento perfeito que Caetano Veloso procurava 

para sua apresentação, pois além de mostrar um componente de metamorfose, sua atitude 

gerava segurança. 

 Foi então no Festival da TV Record de 1967 que Caetano Veloso lançou seu canção 

“Alegria, Alegria” com os Beat Boys, uma música que o compositor projetou apenas como 

uma abertura de asas, mas que se tornou um de seus maiores sucessos nacionais. Portanto, 

quanto à performance que a antropóloga Turner (1986) entende como manifestações 

carregadas de significado, fica evidente que a participação dos Beat Boys no festival foi uma 

demonstração do movimento tropicalista por suas ideias de renovação, originalidade e luta. 

Referindo-se ao termo performance, Turner cita outro autor que postulou uma definição 

antecipada da mesma, Singer expõe que são performances que têm um tempo limitado, um 

início e um fim, um programa organizado de atividades e um público específico que ocorrem 

em um lugar e ocasião específicos, constituindo uma “unidade de observação” em que os 

componentes elementares ou básicos de uma cultura são expressos e comunicados (citado 

por Turner 1992: 23). Portanto, supõe-se que Caetano tenha analisado previamente o fato de 

que o lançamento da canção foi em um festival de música pela televisão, o que significaria 

uma grande oportunidade para alcançar mais ouvintes e fazer uma maior difusão da música 

popular brasileira no país, gerando uma consciência crítica que no futuro poderia levar a uma 

transformação social. 

 Tendo em conta a definição de performance para este artigo, pretendo agora comparar 

a interpretação de Caetano Veloso em duas partes da apresentação (anexo 3).  Como 

mencionei anteriormente, as expectativas do compositor não eram muito altas, embora 

estivessem focadas na busca pela revolução, ele não sabia com certeza como os participantes 

do festival reagiriam. Por isso, na primeira parte, no início da canção, depois que os Beat 

Boys começam a instrumentalização, Caetano começa sua interpretação de forma tímida e o 

sentimento de medo é percebido. 

 Ao longo da canção, são evidentes certas atitudes do público que apelam à identidade, 

os espectadores se identificam tanto com a letra quanto com a música da canção e também é 

evidente a geração de um vínculo com o que significa culturalmente Caetano Veloso e o 



movimento tropicalista. O anexo 4 mostra quatro momentos emblemáticos do espetáculo de 

Caetano que exemplificam as atitudes do público acima mencionado. Na primeira, há dois 

jovens que seguram a letra da música em suas mãos e a cantam com ele ao longo da 

performance; na segunda, o segundo momento pode ver a força com que o público canta a 

letra de “Alegria, Alegria”; na terceira, é possível perceber um espectador cantando e batendo 

palmas ao ritmo da música de Caetano; e, finalmente, no final da música, os espectadores se 

levantam de suas cadeiras eufóricas para tal performance. 

 Os momentos anteriores tornam possível a segunda parte da minha análise, pois fica 

evidente que no final da interpretação Caetano está satisfeito porque sente que está 

cumprindo seu propósito de impactar a sociedade brasileira. Assim, é possível perceber que 

através da experiência vivida no festival está sendo criada uma identidade, apelando aos 

sentimentos que reforçam a cultura nacional proposta pelos tropicalistas. Esses atos 

representativos que têm elementos artísticos e sociais evidenciam a cultura do Brasil naquela 

época: há uma busca desesperada por uma mudança de liberdade e, apesar da situação 

político-social, eles não perdem o carisma de uma sociedade carnavalesca. Nesse sentido, a 

experiência que é gerada transforma a relação dos participantes com a realidade brasileira e 

pode (que é o que os compositores da MPB buscam) acabar em uma transformação social. 

 Por outro lado, a análise histórico-social do conteúdo da canção situa-se durante a 

imposição de um governo autoritário e opressivo. Por esta razão, o movimento tropicalista, 

através de expressões artísticas, procurou libertar-se do regime estabelecido. Por exemplo, a 

música nunca perdeu seu toque de alegria, mas se eu busco me transformar em modernidade, 

esses dois componentes que caracterizam a cultura brasileira se refletem em “Alegria, 

Alegria”. Caetano então compôs uma canção alegre com um toque de carnaval misturado a 

ritmos pop internacionais, com o objetivo de compor uma peça única, e também pretendia 

deixar uma marca na juventude brasileira e também abrir a possibilidade de causar um 

impacto mundial. 

 A proposta anterior ficou evidente com o movimento antropofágico, cuja proposta era 

incluir o modernismo europeu com a tradição da cultura indígena brasileira para criar um 

movimento artístico autóctone sem perder sua identidade. Da mesma forma, Caetano 

pretende misturar ritmos folclóricos ou as raízes culturais do Brasil com ritmos internacionais 

para criar música não convencional. Consequentemente, os compositores do movimento 



tropicalista não procuraram ter um som homogéneo, mas sim utilizar sons que o público 

pudesse facilmente identificar.  Assim, “Alegria, Alegria” não soa como samba ou autêntico 

rock dos Beatles, tem um novo som que busca gerar um contraste na sociedade brasileira. 

Por isso, esta canção é controversa e permite a crítica, um elemento que para Caetano 

representa uma condição fundamental da liberdade. 

 Para interpretar o conteúdo da canção é necessário apontar a difícil situação de 

censura que foi apresentada para os compositores da MPB nos anos 60 e 70. A música 

“Alegria, Alegria” é uma sátira da realidade do Brasil, que começa com: 

 

Caminhando contra o vento 

Sem lenço, sem documento 

No sol de quase dezembro  

Eu vou...  

 

Na primeira linha da estrofe, o compositor mostra sua rejeição à situação sócio-política no 

Brasil, porque é contra o regime, contra as imposições e contra a ordem social. Em outras 

palavras, ele está vivendo sua vida contra a corrente, resistindo ao tradicional e contra o que 

é estabelecido pela lei.  A segunda linha é um sinal de que a sociedade brasileira sentiu que 

após as constantes lutas e violações dos direitos humanos perdeu tudo, até mesmo sua 

identidade. Em seu livro Verdade Tropical, Caetano Veloso explica que os jovens da época 

queriam fugir das pressões impostas pelo regime militar, estavam desesperados pela 

legitimação da violência e precisavam de um símbolo de esperança. No final do fragmento, 

há uma das frases mais relevantes da composição "eu vou", que representa a liberdade de 

decidir e de fazer a sua vontade mesmo que sejam contra o seu pensamento, a sua atitude e 

os seus tipos de manifestações e tentem evitá-la, por exemplo, com censura rigorosa. 

 A canção é um retrato escrito em primeira pessoa, fala de um jovem típico da época 

que andava pelas ruas do Brasil em busca da liberdade. Desta forma, representou uma forma 

de abordar ou familiarizar o ouvinte com a realidade do seu país, compreender a sua visão e 

assim tentar gerar mudanças na sociedade.  



 Caetano então usa um jogo de palavras para expor a dualidade da realidade brasileira. 

Por um lado, ele escreve sobre as lutas e a guerra interna que o país está vivendo e, por outro 

lado, se concentra no componente cultural: 

 

O sol se reparte em crimes 

Espaços, guerra de guerrilha 

Em Cardeais Bonitos  

Eu vou...  

 

O sol era um jornal clandestino do Rio de Janeiro (anexo 5), que circulou entre setembro de 

1967 e janeiro de 1968. Nesta primeira frase, Caetano pretende homenagear jornalistas como 

Reynaldo Jardim (editor-chefe do jornal O Sol) que souberam realmente contar a história do 

Brasil, aqueles que com linguagem inovadora e influenciados pela contracultura conseguiram 

manter a resistência contra o regime. Nesse sentido, a notícia é tanto de conflitos quanto de 

exposições artísticas e, em geral, a indústria cultural tem a intenção de transformar tudo em 

espetáculo, tentando esconder a realidade política do país. 

 O compositor emprega referências internacionais como Claudia Cardinale, atriz 

italiana e considerada um dos maiores símbolos sexuais da época, Brigitte Bardot e Coca-

Cola. As referências anteriores não são aleatórias, todas elas têm um propósito, neste caso, o 

quão escandaloso poderia ser usar esses símbolos sexuais e símbolos do imperialismo para a 

sociedade brasileira da época. Enfoca também o sentido de ir contra o regime nacionalista, 

contra a imposição da cultura brasileira e pela modernização do Brasil.  

 Mais tarde, ele usa outra frase cheia de significado: “por que não, por que não”. Tem 

um sentido de luta e de resistência, entende-se por isso que não devemos continuar a viver e 

a procurar a liberdade apesar da censura, apesar do regime ditatorial e apesar das imposições.  

Também é sinônimo de rebelião, perguntando por que eu não posso ir onde eu quero, por que 

eu não posso fazer o que eu quero e se eu tenho que fazer o que a autoridade me impõe, 

mesmo que eu não queira.  O fato de julgar a autoridade e criticar sua forma de impor leis, 

dá imediatamente lugar a pensar em uma busca de mudança e ir contra o convencional.  O 

canto é um convite a continuar vivendo, é um grito de esperança centrado na pergunta: por 

que não mudar?   



 Seguindo a convicção de estar a favor da modernidade, o compositor faz um contraste 

entre o clássico e o moderno no conteúdo da canção.  

 

Eu bebo uma coca-cola 

O pensamento do casamento 

E uma canção me consola  

Eu vou... 

 

Primeiro, o símbolo da coca-cola é o que o neo-imperialismo mais representa. Essa referência 

americana era totalmente contra o nacionalismo, uma vez que o Estado não queria deixar as 

influências americanas em nenhuma esfera, nem mesmo cultural. Pelo contrário, o casamento 

evidencia o pensamento tradicional da sociedade brasileira, é tomado como um momento 

sagrado da vida comunitária ou é isso que a Igreja tem ensinado. É aqui que o autor critica o 

conservadorismo da população brasileira e a ideia de seguir cegamente o tradicional.  Em 

relação ao acima exposto, Caetano também escreveu que: 

Ela nem sabe até pensei 

Cantando na TV  

 

Como se a concepção de participar de um festival de música na televisão fosse desaprovada 

pelas classes mais privilegiadas do Brasil, as mais tradicionais e as mais conservadoras. Isso 

se deveu ao classicismo, pois a televisão era um meio de comunicação popular que tinha 

grande difusão nas sociedades marginalizadas do Brasil.  

 Finalmente, na composição da canção é também evidente que as frases mais 

significativas “eu vou” e “por que não” são repetidas uma e outra vez, tanto que na parte final 

Caetano as repete até oito vezes, gerando um sentimento de emoção nos seus espectadores. 

Através dessa repetição dos valores culturais centrais emitidos por essas expressões como 

liberdade, resistência, luta, contracultura e transformação, o público pode “internalizar” os 

conceitos expressos por Caetano e assim seguir seus ideais de mudança. O objetivo do 

compositor é gerar consciência social na população brasileira para que a mudança seja 

possível entre todos e eles possam viver sem imposições ou ditaduras.  

 



b. "Festa Imodesta" de Caetano Veloso (1986). 

 É uma canção que Caetano Veloso compôs para homenagear Chico Buarque, poeta, 

músico, compositor, dramaturgo e romancista brasileiro. Artista que, como Caetano, compôs 

música protestando contra a ditadura, como “A pesar de você” que foi censurada e suas 

cópias retiradas do mercado e “Mulheres de Atenas”, música que também foi vetada pelos 

censores em 1976 (anexo 6), devido a esse tipo de composições musicais contra o governo, 

Buarque foi preso em 1968 e exilado na Itália no ano seguinte. 

 A canção “Festa Imodesta” composta por Caetano Veloso, é a primeira do álbum 

Sinal Fechado, interpretada na sua totalidade por Chico Buarque, ressalta que todas as 

canções foram compostas por diferentes autores, refletindo assim a rigorosa censura que 

existia naquele período. Com este álbum o artista decide colocar sua voz diante da resistência 

e interpretar o que outros compositores querem expressar, isto é mostrado na capa do seu 

livro (anexo 7) ilustrando a mesma pessoa tentando se expressar, com características faciais 

de emulação e mostrando emoções fortes. 

 Em seguida, analisarei esta composição escrita por Caetano de acordo com as três 

estratégias propostas e descritas no referencial teórico. 

 Primeiro, vou considerar o termo “linguagem de fresta” como a ferramenta pela qual 

os compositores através de metáforas, frases e jogos de palavras expressavam o que não era 

permitido manifestar. Posteriormente, poderei fazer uma análise desta canção, focando 

principalmente a relação entre o contexto histórico, sociocultural e musical em que se 

desenvolve. A partir da base rítmica da canção: o samba, no início da melodia o som da 

trombeta e do trombone é percebido em combinação com o baixo e o tambor da bateria, 

evidenciando a fusão de instrumentos que têm sido a base da cultura musical brasileira. O 

samba tem uma conotação social na história da música brasileira, este ritmo é produto da 

tradição musical do povo brasileiro, principalmente de regiões marginalizadas. Foi e ainda é 

uma expressão cultural da população popular brasileira, encontrando assim um terreno 

favorável para sua difusão na área urbana do Rio de Janeiro, na maior parte dos casos através 

de dois canais de difusão: rádio e televisão. 

 Nas composições musicais do samba, a imagem do “malandro” é introduzida como 

um personagem icônico do Brasil, como um malandro emergindo do ambiente carioca 

(Hidemi, 2009, p. 15). Chico Buarque compôs uma peça teatral, Ópera do malandro, sobre 



a transformação desse personagem, levando em conta as implicações políticas dos diferentes 

governos brasileiros. 

 Como método de contextualização vou expor três momentos da história brasileira que 

mostrarão a transformação e adaptação do samba e da malandragem, baseado no ensaio de 

Marcos Hidemi de Lima: “Malandros de antanho e malandros de gravata e capital”(2009). 

Em primeiro lugar, é pertinente considerar a composição do artista Willson Baptista, 

intitulada "Lenço no pescoço" de 1933, canção em que se torna evidente que o malandro era 

um personagem marginalizado pelo governo dominante, mas respeitado pelo povo e com a 

seguinte carta demonstra sua satisfação em levar esse estilo de vida: 

 

Meu chapéu do lado  

Tamanco arrastando  

Lenço no pescoço  

Navalha sem saco  

Eu passo o meu tempo a gingar  

Provocação e desafio  

Estou orgulhoso de ti.  

Em ser tão vadio. 

 

 O malandro torna-se um símbolo de revolução que o Estado queria silenciar. O 

segundo momento, desde a censura imposta pela ditadura de Gétulio Vargas no chamado 

Estado Novo, as manifestações artísticas tiveram que se adaptar às imposições do governo 

para que sua difusão fosse permitida. É aí que surge a peça teatral de Chico Buarque, Ópera 

do malandro, na qual o artista quer demonstrar a transformação do malandro, convertendo 

suas atividades ilícitas em um negócio aparentemente honesto e, assim, consegue fazer parte 

da sociedade burguesa. 

 O último e terceiro momento, está presente com a canção de Chico Buarque, 

“Homenagem ao malandro”, onde o malandro deixa de lado esse simbolismo de resistência 

e se torna um aliado da corrupção nas mãos da burguesia. Neste sentido, é evidente que o 

poder era capaz de roubar sua identidade e transformá-la à vontade. 



 Com a descrição acima, mostra-se que o malandro sobre o qual Caetano escreve em 

sua canção "Festa Imodesta" se refere ao malandro que é o símbolo da revolução, o que 

representa o povo e aqueles que não têm voz, Caetano também é enquadrado dentro desta 

categoria de compositor malandro porque ele é capaz de expressar o que a ditadura quer 

silenciar. Ele expõe isso:  

 

Todos aqueles que nos entretêm com a sua festa 

Construiu coisas pra se cantar 

Tudo aquilo que o malandro pronuncia 

E otário silência 

 

Em quanto às três primeiras linhas da estrofe anterior, o autor se refere aos compositores da 

música popular brasileira (MPB), que ao longo do tempo criaram canções nas quais 

expressam tudo o que o regime opressivo tentou silenciar, mostrando assim o malandro como 

um símbolo de sua própria resistência ao governo. 

 Seguindo esta linha de interpretação, o próprio nome da música é sinônimo de 

revolução. “Festa Imodesta”, em primeiro lugar, a festa no contexto brasileiro está 

diretamente relacionada ao carnaval. Tomando a noção do autor Mikhail Baijtin, que expõe 

que a carnavalização do mundo é usada como uma prática de resistência e transformação 

diante da hegemonia estabelecida, é possível entender o festival carnavalesco como uma 

forma de linguagem e comunicação contra as leis estabelecidas. Apesar de ter um caráter 

efêmero e experiencial, torna-se importante ao permitir a eliminação momentânea das regras 

que têm sido impostas pelo governo e que regem o comportamento social da população civil. 

Bijtin afirma que é impossível escapar, porque o carnaval não tem fronteira espacial. No 

curso do partido só se pode viver de acordo com as suas leis, ou seja, de acordo com as leis 

da liberdade. (1933/2005 p. 13). 

 Portanto, o carnaval é uma prática social que busca a liberdade, ocorre como uma 

transformação do sujeito porque é o momento em que os papéis sociais não podem ser 

exercidos, um aspecto que não é possível na vida cotidiana. Assim, esta celebração cumpre 

a função de inverter as relações de poder, ainda que momentaneamente. Além disso, o 



carnaval é entendido como uma celebração universal que alcança a integração social e, 

portanto, torna-se um símbolo de identidade nacional. 

 A palavra seguinte, imodesta, sublinha o valor do anormal, do que desafia as 

estruturas normais e quer romper com o tradicional. Nesse sentido, Caetano queria contar a 

realidade do Brasil através de suas composições, buscando a transformação social por meio 

da música, dando lugar à liberdade tanto para seus colegas compositores da MPB quanto para 

o povo brasileiro.  

 A canção é uma homenagem à profissão de compositor de MPB nos momentos mais 

difíceis para o Brasil, devido à censura severa. Os autores populares tiveram que se 

comprometer com seu propósito de resistência para manter a convicção de que seu papel com 

a música terá transformações na sociedade brasileira. Desta forma, com um jogo de palavras:   

 

Acima do coração 

Que razão para sufocar 

A razão que vira o coração 

E acima da razão rima 

E acima da rima a nota da canção 

Bemol, natural, sustentado não ar 

Viva aquele que se presta a esta ocupação 

Salve ou compositor popular 

 

Caetano expressa a tristeza que sofre tanto o coração quanto a razão com a situação social do 

Brasil, durante a ditadura devido a eventos como a opressão e a negação dos direitos 

humanos, sendo “bemol” uma alteração da nota musical que simboliza um sentimento de 

melancolia. No entanto, na parte seguinte “sustentado no ar” mostra um símbolo de 

resistência, representa o sentido do povo, uma manifestação artística que eles querem durar 

para sempre, que permanece na história para mostrar que não podiam ser silenciados.  

 Como segundo ponto de análise, vou me concentrar na performance feita por Caetano 

Veloso e Chico Buarque em 1986, a representação de "Festa Imodesta" foi apresentada por 

uma das principais mídias, pela TV Globo, em um período pós-ditadura, onde a censura havia 

terminado e depois de ambos os artistas terem sido presos, exilados e retornado ao Brasil 



novamente. Portanto, foi um período de transformações em todas as áreas do Estado, o fim 

da ditadura marcou um novo começo para o Brasil. Nas esferas cultural e musical, a atitude 

artística dos compositores populares refletiu a esperança diante do anseio pela liberdade 

desejada.  

 Essa reação às transformações sociais foi notória na performance da “Festa 

Imodesta”, durante o show os compositores demonstraram sua alegria através de seus 

movimentos corporais no palco, através de danças, celebrações e olhares de cumplicidade 

que revelam os laços culturais e profissionais que unem esses dois artistas. O tema central da 

canção é a profissão de compositor de música popular, por isso, sem dúvida, ambos os 

cantores têm um sentido de identidade que é percebido ao longo da canção. 

 Relativamente à terceira estratégia de disseminação, "interiorização de conceitos", o 

objetivo é analisar a canção “Festa Imodesta” numa perspectiva musical em relação à prática 

social, uma vez que a música é vista como um meio de dar sentido ao ser e ao sentir. Neste 

caso, os compositores através da interação musical cumprem seu papel social dentro da 

música popular e, além disso, têm um senso de pertencimento à sua música que apela ao 

sentimento e ao choque, emoções que são transmitidas ao público. 

 A experiência dessa interpretação musical pode transformar as relações sociais 

existentes entre os atores e o público, que se tornam evidentes através da corporeidade, o que 

desempenha um papel decisivo na produção de significados musicais vividos principalmente 

na experiência musical (2005). Assim, fica evidente que a musicalidade tem muito mais 

fundo para entender a música simplesmente como uma melodia com acordes ou com 

instrumentos a serem usados, tem um sentido social que é capaz de moldar a estrutura social 

de um país através das interações que são geradas durante este programa de entretenimento. 

  

 Para finalizar, se pode concluir que Caetano enfatizou as características/elementos 

que representam o povo brasileiro, como samba, malandragem e festa ou carnaval. O artista 

procurou evidenciar a realidade dos compositores da música popular brasileira, mas além 

disso, a realidade nacional, disfarçando-a com os elementos da cultura brasileira. Neste 

sentido, homenageia com esta canção a dedicação e convicção dos compositores populares 

em buscar a transformação da sociedade brasileira através de sua música. 

  



6. Considerações finais  

 

 O objetivo desta pesquisa foi analisar as estratégias implementadas por Caetano 

Veloso para evitar a censura apesar do regime autoritário estabelecido no Brasil, através da 

análise de duas músicas “Alegria, Alegria” e “Festa imodesta”. Para a realização do trabalho, 

foi necessário investigar o panorama histórico brasileiro durante a ditadura, como a censura 

musical foi imposta neste país e quais as implicações que teve para os compositores da 

música popular brasileira. Uma vez feita a análise, foram estabelecidas três estratégias com 

as quais Caetano conseguiu escapar da censura durante a ditadura militar. 

 A primeira “linguagem de fresta” refere-se ao conteúdo oculto das cartas de Caetano, 

ao uso de referências, metáforas e expressões que criticaram indiretamente a censura, 

tornando possível que os órgãos censuradores não percebessem sua intenção de resistir 

imediatamente. 

 O “desbunde” é a segunda estratégia, é um termo que por si só não tem um significado 

específico, mas neste trabalho o conceito de performance introduzido por Victor Turner foi 

tomado como referência. Neste sentido, foi possível analisar os componentes sociais que 

existem em torno de uma representação, no caso destas duas canções, cada uma das 

apresentações feitas por Caetano tem um significado diferente. Em “Alegria, Alegria” o 

vínculo que a representação do autor consegue ter com o público é evidente e, ao contrário, 

em “Festa Imodesta” o espetáculo está totalmente ligado à sua relação profissional com Chico 

Buarque e à sua identidade como cantor de música popular. 

 A terceira estratégia é a “interiorização de conceitos” que, para efeitos desta análise, 

incide apenas na relação existente entre música e sociedade. Então, ficou evidente que o 

componente musical tem um grande impacto na formação da estrutura social de um país. Nas 

duas composições de Caetano é possível mostrar como a música impacta a população 

brasileira, é capaz de mover massas, de cumprir propósitos e de estar totalmente ligada às 

práticas sociais de um país como o Brasil. 

 Finalmente, considero que o aspecto mais relevante da pesquisa é o compromisso 

social que Caetano Veloso tinha e tem com o Brasil. Ao identificar seus ideais sociais como: 

por tantos anos contra a opressão, buscando diferentes estratégias para poder se expressar, 

para poder se comunicar com o povo, sua intenção de transformar a sociedade brasileira, sua 



guerra contra o nacionalismo e sua busca pela liberdade, é possível dar sentido às suas 

canções. Em suas composições o autor busca gerar um impacto na sociedade, uma mudança 

benéfica em favor da liberdade e, do meu ponto de vista, com essas duas canções “Alegria, 

Alegria” e “Festa imodesta” ele a alcançou.   

 Devido a restrições de tempo, não me foi possível aprofundar esse último conceito, 

mas acho que seria muito interessante fazer uma análise focada apenas na relação que a 

música tinha com a construção da sociedade brasileira. Essa abordagem permitiria uma 

pesquisa aprofundada sobre os fatores mais relevantes para a consolidação da sociedade 

brasileira e, assim, seria possível estudar mais de perto os elementos que caracterizam sua 

cultura em termos musicais. 
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Anexos 
 



1. Exposição Hélio Oiticica, Tropicalía, 1967: obra de arte que deu nome ao 
movimento tropicalista liderado por Caetano Veloso.	

 
2. LP Beat Boys: Grupo argentino pertencente ao movimento tropicalista que 

apresentou "Alegria, Alegria" pela primeira vez na TV em 1967. 
 

	
	
	
	

3.	Momentos	da	interpretação	de	Caetano	Veloso	da	música	"Alegria,	Alegria"	no	
Festival	da	TV	Record	1967.	

	
• Primeiro	momento		

	



	
	

• Segundo	momento		
	

	

	
	
	
	

4. Momentos	da	apresentação	de	Caetano	Veloso	da	canção	“Alegria,	Alegria”	
1967	
	

• Primeiro	
	



	
	
	
	
	
	

• Segundo	
	

	
	
	
	
	
	
	

• Terceiro		



	

	
	

• Quarto		
	

	
	

	
	

5.	O	Sol:	jornal	clandestino	1967:	O	jornal	foi	utilizado	como	referência	de	Caetano	
Veloso	em	sua	música	"Alegria,	Alegria"	devido	à	sua	composição	de	resistência.	

	



	
	

6. "Mulheres	de	Atenas"	-	Chico	Buarque:	canção	que	foi	vetada	pelos	censores	
no	ano	1976.	

	

	
	
	
	

	



7.  Capa do álbum Sinal Fechado (1974) 

 
 

 

 

 


