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(...) E nascerá de novo esta palavra, 

Talvez em outro tempo sem dores, 

Sem as impuras fibras que aderiram 

Negras vegetações em meu canto, 

E outra vez nas alturas estará ardendo 

Meu coração queimante e estrelado (...).” 

Pablo Neruda – Aqui termino (1949) / Canto Geral 

Imagem 1 
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Resumo 
 
 
 

Esta dissertação tem como objetivo realizar análises a respeito da memória 

e da importância do cantor e compositor Geraldo Vandré no cenário cultural dos 

anos 1960 e 1970. Com vistas a problematizar sua atuação no campo da 

resistência por meio da música e as formas de repressão empregadas contra ele, 

assim como suas implicações. 

A relevância deste trabalho se dá pela sua inserção na luta contra o 

esquecimento e pela busca da compreensão acerca de uma realidade em que 

opiniões e projetos divergentes aos da sociedade autoritária brasileira foram 

combatidos com extrema violência. 

As práticas de Geraldo Vandré são aqui analisadas não somente por meio 

das letras e melodias de suas canções, mas também, e principalmente, pela 

forma como o cantor se apresentava e constituía sua força. Suas características 

marcantes, como a voz e os gestos, são elementos fundamentais para as 

análises a respeito da sua relação com o público e para a compreensão sobre o 

tipo de repressão empregada contra ele.  

Todas as análises aqui realizadas partem da perspectiva de que a cultura é 

dinâmica e que as relações sociais são permeadas por conflitos e tensões, 

estando em constante construção, assim como os conceitos. 

Esta pesquisa parte de questões colocadas pelo presente e assume, 

também, um caráter prospectivo.  
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Abstract 

 
 

This dissertation has the objective to make the analysis about the memory 

and importance of the singer Geraldo Vandré on the cultural scene in the decades 

of 1960 and 1970. With the perspective to problematize his role in the resistance 

by the music and the repression forms used against him and his implications. 

The relevance of this work is in the insertion on the fight against the oblivion 

and for the research of the comprehension by the reality that different opinions and 

projects of the Brazilian authoritarian society were combated with extremely 

violence. 

The practices of Geraldo Vandré are analyzed, more than just by his lyrics 

and melodies of his songs, but observing, mainly, by the way that the singer made 

his shows and edified his force. His principal characteristics, like the voice and the 

gestures, were fundamental elements for the analysis between the relation with 

the public and the comprehension about the repression made against him. 

All the analysis produced here observe the perspective that the culture is 

dynamic and the social relations are pervaded by conflicts and tensions, being in a 

constant construction, just like concepts. 

This research starts by questions imposed by the present and assumes a 

prospective character. 

 

 

Key words: memory, Geraldo Vandré, music, politics, civil military, dictatorship, 

repression, resistance. 
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Introdução 

 
 

“(...) nunca se pode saber tudo, nem nunca 
podemos nos resignar a um saber parcial e ao 
mesmo tempo inevitável (como o de toda prática) 
e inimigo da memória. Aceitando-se ‘saber 
menos’, aceita-se a possibilidade de esquecer (...)” 
Beatriz Sarlo – A História contra o esquecimento.

1
 

 

Este trabalho é resultado de uma extensa pesquisa a respeito das 

experiências vividas pelo cantor e compositor brasileiro Geraldo Vandré, com 

vistas a ressaltar a memória e a importância deste artista no cenário cultural 

brasileiro das décadas de 1960 e 1970.  

Sua trajetória marcada pelo talento, pela forte evidência do senso de justiça 

e pela habilidade de expressar sua realidade (parte constitutiva e constituinte da 

realidade brasileira) por meio da música, além da intensa relação com o público é 

também marcada pela brutalidade de uma sociedade autoritária que teve como 

instrumento de coerção toda estrutura e aparato usufruídos e construídos pelo 

Governo Militar no Brasil, que se estabeleceu por meio do golpe de 1964. 

O que apresento é um trabalho contra o esquecimento. Pois nesta 

contemporaneidade poucos esforços foram empreendidos para trazer a memória 

de um dos mais talentosos cantores e compositores brasileiros, bem como a sua 

importância dentro da conjuntura em que se deu a maior parte das suas 

produções2. As ações que buscaram perpetuar o esquecimento ou apagar da 

memória a obra de Vandré e a sua importância, são partes constitutivas da 

construção de outra memória acerca daqueles anos: a memória dos 

“vencedores”. Muitos foram os agentes desse processo de esquecimento: a 

repressão desempenhada pelas forças que atuaram na Ditadura (sejam elas civis 

ou militares), a própria historiografia que pouco ou nada atuou no sentido de 

ressaltar esta memória, a cultura política de esquerda cujas reações diante disto 

não levaram a um questionamento sistematizado, a indústria cultural, a imprensa, 

artistas e intelectuais. Enfim, esta é uma questão que não se esgota aqui, mas 

que julgo importante pontuar. 

                                                 
1 SARLO, Beatriz. Paisagens Imaginárias: Intelectuais, Artes e Meios de Comunicação. EDUSP: 

São Paulo, 1997. P. 42 
2
 Principalmente no que se refere ao poder público e à grande indústria cultural. 
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O esquecimento de hoje, desqualifica, reduz, minimiza a importância 

musical de Vandré naquele momento. A canção “Pra não dizer que não falei de 

flores” ou “Caminhando” é sem dúvida um acontecimento marcante em sua 

carreira, mas ao mesmo tempo acabou sendo caracterizada como um marco ou 

um ápice na trajetória do cantor, ação que de certa forma acabou por 

desencadear um processo amnésico em relação a tudo que Vandré produziu 

antes e depois do III Festival Internacional da Canção de 1968. É claro que não 

se trata aqui de homogeneizar as experiências em relação à valorização ou à 

recepção desta obra por parte do público, porém dados relevantes e uma 

observação atenta do momento em que vivemos amparam esta argumentação. 

O conjunto da obra musical de Geraldo Vandré nos possibilita o 

conhecimento a respeito de um artista de múltiplas facetas, de múltiplas 

habilidades que transitou por diferentes estilos da música popular brasileira, 

sobretudo os estilos regionais: toadas nordestinas, modinhas, músicas de viola, 

cantos de copoeira, sambas... Indica também um compositor que soube 

estabelecer parcerias que potencializaram seus versos, que reuniu em torno de si 

conjuntos compostos por músicos de grande talento, como por exemplo, o 

Quarteto Novo e o Trio Marayá e que depositou sua confiança em interpretes que 

atuaram significativamente, tais como Jair Rodrigues (Disparada) e mais tarde o 

Manduka (Pátria Amada, Idolatrada, Salve, Salve)3. As letras de suas canções 

demonstram a sensibilidade e a firmeza com que construiu seus versos, versos 

estes sempre comprometidos com a realidade brasileira.  

A opção pela periodização de 1964 a 1978 está relacionada à análise das 

fontes e à compreensão de que há neste período, sobretudo a partir de 1967, 

uma intensificação das tensões e dos conflitos4 entre Vandré e a sociedade 

autoritária, principalmente porque ocorre nas suas composições um 

                                                 
3
 Manduka foi também, parceiro na composição de “Pátria amada, idolatrada, salve, salve”, sendo 

responsável pela melodia. 
4
 É importante salientar que a periodização destes documentos abrange diferentes momentos da 

Ditadura Militar, afinal trata-se de mais de 14 anos de investigações e acompanhamento das 
atividades de Geraldo Vandré, com características próprias e particularidades dentro de cada 
momento. No ano de 1967 houve uma intensificação da ação repressiva do DOPS/SP no que diz 
respeito a Geraldo Vandré, mesmo sendo o ano de 1968 um marco em sua carreira no que diz 
respeito ao sucesso que atingiu e ao ápice da repressão em relação a ele, julguei importante 
analisar um período anterior que de certa forma possibilita um maior entendimento a respeito de 
sua trajetória. Até 1978 a repressão atuou de forma significativa em relação a Vandré, nos anos 
seguintes essa prática ainda existe, porém com menor incidência. Me aprofundei mais no período 
apresentado, porém trago questões que extrapolam essa periodização. 
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aprofundamento nas temáticas sociais em meio à construção de um estado de 

absoluta intolerância. Mas, há também, uma constante preocupação em não 

perder de vistas a percepção das múltiplas temporalidades, as permanências e 

reminiscências deste passado no presente em que realizo esta pesquisa e nos 

momentos em que Geraldo Vandré vivenciou suas experiências. 

O caminho para a construção deste trabalho foi longo, iniciei os estudos 

durante a graduação (1997-2001) e desde então venho constituindo um corpo 

documental que abrange diferentes tipos de fontes, o que me levou a buscar as 

especificidades de análise e de compreensão da natureza de cada uma delas. As 

primeiras fontes com as quais tive contato foram indubitavelmente as canções 

produzidas por Vandré, porém só agora pude compreendê-las com maior 

sensibilidade. Após uma trajetória de, aproximadamente 16 anos de pesquisa, 

pude compreender a significação de cada uma delas nos momentos de sua 

produção, expressão e recepção e, analisar também, a forma como os diferentes 

setores reagiram diante destas, de acordo com o posicionamento social, os 

interesses e as escolhas diante de uma mesma realidade. 

A partir da obra de Geraldo Vandré e dos estudos preliminares comecei a 

buscar outras fontes. Objetivando a compreensão a respeito da visão do poder 

acerca das canções, do cantor e de suas práticas, assim como as implicações 

desencadeadas por esta visão, iniciei a análise das fontes produzidas pela 

repressão, o primeiro arquivo com o qual tive contato foi o do DOPS/SP, onde me 

deparei com documentos que compõem o “Dossiê Vandré”. A partir destas fontes 

pude problematizar uma das faces da construção e organização do aparelho 

repressivo que atuou no Brasil durante o período da Ditadura Civil Militar, suas 

estruturas, sistemas de investigações e ações coercitivas e a forma como 

constituíam a sua imagem, imagem esta, relacionada à concepção de Segurança 

Nacional. Em contrapartida pude analisar a forma como constituíam a imagem de 

Geraldo Vandré e, sobretudo, por meio de uma leitura “à contra pelo”5 analisar as 

formas e os espaços da resistência desempenhada pelo cantor e compositor. 

 Enfim, o corpo documental que utilizo e que apresentarei de forma 

oportuna e mais aprofundada é composto por canções de Geraldo Vandré e as 

                                                 
5
 Ver Walter Benjamin: Sobre o Conceito de História p. 222. In: BENJAMIN, Walter. Magia e 

técnica, arte e política: Ensaios sobre a Literatura e História da Cultura: São Paulo: Editora 
Brasiliense, 1982. 
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capas dos discos; relatórios, comunicados e informes encontrados no Arquivo do 

DOPS/SP; pareceres dos censores e processos de censura da Divisão de 

Censura de Diversões Públicas da Polícia Federal; Atos Institucionais e decretos; 

matérias da imprensa oficial e da resistência; fascículos da Editora Abril 

(publicados em 1971 e 1978) e entrevistas com pessoas que vivenciaram e 

atuaram em Movimentos de Oposição à Ditadura Civil Militar (por exemplo Celso 

Lungaretti que foi membro da VPR e teve contatos com Geraldo Vandré), a fim de 

analisar a memória que trazem deste período, além de entrevistas concedidas à 

jornalistas e pesquisadores do próprio Geraldo Vandré e de outras pessoas deste 

período, como por exemplo, a Técnica de Censura Odette Lanziotti. Como disse 

anteriormente, as fontes utilizadas possuem diferentes perfis, o que exigiu do 

ponto de vista teórico metodológico diferentes “cuidados” e a opção por 

referenciais teóricos pertinentes e coerentes à categoria de análise que adoto. 

A escolha deste tema está relacionada à busca da construção de um 

trabalho que atue na luta contra o esquecimento. A presentificação do passado 

indica que as lutas sociais assumem formas diferentes, mas que continuam a 

existir. As experiências de Geraldo Vandré durante a Ditadura Civil Militar não 

podem ser esquecidas, assim como a importância que sua obra teve e tem para a 

Cultura Popular Brasileira. É preciso buscar os detalhes deste passado para que 

nos aproxime da verdade histórica deste período.  

Quando Walter Benjamin aponta para a questão de que “o passado 

coexiste no presente”, penso nos motivos que me levaram a estudar as 

experiências de Geraldo Vandré, penso também nas políticas públicas e 

discussões em relação à abertura dos arquivos da Ditadura. Analisar a repressão 

e a censura que ocorreu contra Vandré, bem como a produção do esquecimento 

sobre ele, está extremamente relacionado ao meu posicionamento social, minha 

aversão às formas de controle e perpetuação do poder e o respeito que tenho 

pela dignidade humana, pela arte e pela liberdade. Como historiadores, temos o 

dever de lutar pela instituição da verdade e pelo direito à memória, não apenas 

com a finalidade de conhecer, mas de intervir nas ações do presente, sendo estas 

atitudes, imprescindíveis para a construção de uma sociedade mais justa. Não 

podemos atingir esse objetivo sem que haja uma ação de desvendamento, 
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julgamento e punição em relação aos crimes cometidos durante a Ditadura Civil 

Militar no Brasil. 

Segundo Benjamin, o presente nos traz indícios do passado, que por sua 

vez, não é algo morto e acabado. As reminiscências da Ditadura estão presentes 

em nossa sociedade e os valores defendidos pelos ditadores e pelas pessoas que 

os apoiaram não foram extintos, eles estão vivos e atuantes. Benjamin afirma que 

os indícios “perdidos” nas análises historicistas são os indícios que foram 

“abafados”, é justamente a estes que pretendo dar visibilidade. No momento 

presente o esquecimento pode ser indício da perpetuação da vitória do inimigo. 

Não buscar os pormenores do passado, as instâncias da memória dos que foram 

julgados como vencidos e suas esperanças e desejos é compactuar com a 

historiografia escrita pelo dominante. 

O que se instala como a “cultura do vencedor” busca silenciar a luta dos 

que resistiram e neste sentido, buscar os detalhes da luta empreendida por 

Vandré por meio da música é de alguma forma trazê-la ao presente e a ela dar 

continuidade. Este é um aspecto que não deve jamais ser ignorado. 

O tempo é uma questão cultural, é uma construção histórica e está 

“saturado de agoras”, como afirma Walter Benjamin. Isso nos afasta da crença de 

que o tempo é vazio e homogêneo. Os sujeitos sociais experienciam de formas 

diferentes a mesma realidade, havendo múltiplas temporalidades e diferentes 

concepções, opiniões, sentimentos e desejos. Os sentimentos presentes nas 

canções de Geraldo Vandré, compartilhados por muitos no passado e no 

presente, apontam para o desejo da construção de uma sociedade diferente, dão 

indícios de um projeto de sociedade que se colocava de forma antagônica em 

relação ao projeto que os militares, aliados aos civis subordinados ou 

pertencentes à elite brasileira (que historicamente sempre travou uma luta inglória 

para se manter no poder) defendiam. 

Ainda dentro desta perspectiva, a intelectual argentina Beatriz Sarlo aponta 

para a necessidade de uma análise profunda dos documentos, se colocando 

contra as ideias de objetividade, determinismos e abstrações, afirmando que 

estes não são a verdade, mas, que contém uma verdade documental, foram 

produzidos dentro de uma realidade, sendo preciso que o historiador se 

encarregue de explicitar nos seus estudos as tensões ali vividas. 
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A relação entre música e política atravessa este trabalho por inteiro e, 

neste sentido, é importante observar que a inserção da música no campo da 

resistência e, consequentemente, de vigilância e ação repressiva suscita uma 

análise a respeito da dimensão em que se deram as contradições. Muitos 

documentos do DOPS/SP apresentam um campo específico ao tratar das práticas 

artísticas: o “psicossocial” e a música é citada diversas vezes como “arma de 

subversão”.  

 

Voltar à questão não é, portanto, mero exercício da memória factual, 
mas da memória das razões da condenação. Os detalhes lutam pela 
presentificação do passado para tornar presentes os valores que, nesse 
passado foram atacados por uns e defendidos por outros. Nesse sentido, 
Shoah

6
, não compreende um movimento apenas reconstrutivo, mas 

também prospectivo. Não afirma apenas “isto foi feito”, mas “isto pôde (e 
pode) ser feito”. 

7
 

 

Beatriz Sarlo toca numa questão de fundamental importância para esta 

pesquisa. A ação repressiva sobre Geraldo Vandré transformou e conturbou a sua 

vida, tolheu seus projetos. O objetivo desta pesquisa não é simplesmente narrar 

os acontecimentos, mas refletir a respeito da construção da “condenação” sobre 

Vandré, a forma como ocorreu a criminalização de práticas como a música e a 

inserção da expressão e defesa de valores antagônicos à Ditadura Civil Militar, no 

campo da “guerra psicológica adversa”, passíveis, portanto de penalidades como 

prisão, tortura e até mesmo a morte.  

Por meio da leitura do livro Costumes em Comum de Thompson pude 

analisar que a história nunca é dissociada das transformações que envolvem 

costumes, tradições, valores, hábitos e interesses, ou seja, as culturas não 

existem de forma isolada, elas interferem e permeiam as transformações. No 

campo da cultura se desenvolve uma luta constante entre modos de vida 

diferentes, onde as relações de poder estão presentes e onde também estão as 

resistências. Thompson aponta para a necessidade de se desenvolver um método 

                                                 
6
  Shoah é um filme sobre o Holocausto com duração de 9h30’ dirigido pelo cineasta francês 

Claude Lanzmann. Este filme tem com base entrevistas com sobreviventes e documentos 
produzidos pela “empresa do holocausto”, além da cultura material presente nas ruínas dos 
campos de extermínio. A relação estabelecida aqui é a de buscar os detalhes sobre um passado 
que dentro das suas particularidades é permeado por práticas desumanas, não simplesmente para 
conhecê-lo, mas para, a partir do presente, atuar num sentido de luta para que ações como essas 
não se repitam. 
7
 SARLO, Beatriz. Paisagens Imaginárias: Intelectuais, Artes e Meios de Comunicação. EDUSP: 

São Paulo, 1997. P. 42 
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de análise por meio do qual o movimento histórico entre os setores populares e os 

setores de controle possa ser problematizado. Destaca ainda que as mudanças 

no modo de viver estão ligadas a mudanças na forma de pensar e de perceber o 

tempo. 

“A Cultura Popular é a instância que experiencia a resistência e a 

transgressão”, sendo, portanto neste âmbito que as experiências históricas são 

aqui abordadas, estando em evidência os conflitos e tensões vividos por Geraldo 

Vandré, bem como os projetos e os valores defendidos por ele em suas canções. 

A “História vista de baixo” nos possibilita o conhecimento acerca das 

experiências de sujeitos que foram vencidos ou marginalizados, sujeitos estes 

deixados de lado pelos métodos historiográficos que levavam em consideração 

apenas os discursos produzidos pelo poder. Thompson coloca em evidência as 

possibilidades da utilização de outras fontes, produzidas por grupos populares e, 

além disso, de forma geral, nos convida a um exame rigoroso com a formulação 

de novas perguntas.  

Os valores e visões de mundo que Geraldo Vandré expressou em suas 

canções estiveram sempre ligados ao seu modo de vida, visto que estes não 

estão dissociados da cultura. Os pontos de conflito, evidenciados pela análise dos 

documentos, ocorrem principalmente pelo combate aos projetos alternativos em 

relação ao poder econômico e aos privilégios das elites brasileiras, sendo estas 

defendidas pelo Governo Militar no Brasil. O alinhamento dos interesses destes 

setores e a sua perpetuação dentro do Sistema Capitalista nos ajuda a 

compreender a relação entre a Ditadura Civil Militar com os Estados Unidos, 

assim como o seu discurso fascista de defesa nacional e de luta contra o “inimigo 

interno”. 

É preciso pensar não apenas como a repressão agiu, mas, também e 

principalmente, como a música de Vandré esteve atuante no campo da 

resistência. Suas canções, analisadas aqui como fontes históricas, evidenciam 

como Thompson afirma, “formas de expressar outros valores”. 

 A sociedade brasileira tem uma grande dívida com Geraldo Pedrosa de 

Araújo Dias, pois vários crimes foram cometidos contra ele durante e depois da 

Ditadura Civil Militar: O crime de inserir num campo de “criminalização” obras de 

arte que expressavam e ainda hoje expressam uma forma de enxergar a 
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realidade brasileira; o crime da criação de uma circunstância de intolerância em 

que sua permanência no país se tornou inviável; o crime de vigiar, perseguir e de 

cercear suas atividades dentro e fora do Brasil; o crime de condicionar o seu 

retorno a imposições capazes de podar uma carreira artística; e por fim a 

construção do esquecimento. A sociedade autoritária8 brasileira foi e é ainda 

cúmplice de todos estes crimes, ao passo em que, mesmo diante do modelo de 

democracia que vivenciamos nos dias atuais o silêncio a respeito destes crimes 

ainda se faz presente e os interesses das elites ainda se colocam como obstáculo 

para o conhecimento da verdade. 

 

Este trabalho está organizado em quatro capítulos. No primeiro capítulo 

apresento os estudos realizados sobre a inserção de Geraldo Vandré no cenário 

musical brasileiro da década de 1960. Não pretendi, porém, realizar um estudo 

exaustivo a respeito deste cenário, o objetivo neste capítulo foi compreender a 

forma como Geraldo Vandré se situou em meio às diferentes tendências musicais 

da época, apontando as convergências e divergências, assim como para as 

transformações ocorridas em sua trajetória no que diz respeito à estética poética 

e musical. 

Para tanto, foram relevantes as análises das capas e contracapas dos LP’s 

gravados por Geraldo Vandré, que trazem apresentações de questões 

importantes que podem ser relacionadas à suas canções. Da mesma forma, as 

entrevistas concedidas por Vandré e por outros artistas que conviveram com ele e 

que atuaram consideravelmente sobre as tendências da música popular brasileira. 

Compreender as parecerias estabelecidas por Vandré, a sua característica 

de articulação e suas opções em torno das temáticas presentes em suas 

canções, foi fundamental para o aprofundamento do estudo a respeito da prática 

social de Geraldo Vandré exercida por meio da música. Os dilemas e os conflitos 

presentes no cenário musical brasileiro num momento em que houve uma intensa 

produção, nos dão indícios da realidade vivida pelos artistas brasileiros na década 

                                                 
8
 O conceito de sociedade autoritária que utilizo é problematizado por Marilena Chauí no livro 

Brasil, mito fundador e sociedade autoritária. Nesta obra, a autora indica que não somente o 
Estado brasileiro tem características autoritárias, mas que a sociedade brasileira tem uma herança 
de uma sociedade escravista, sendo esta analisada como uma “Cultura Senhorial”. 
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de 1960, bem como da diversidade de posicionamentos e escolhas diante desta 

realidade. 

O que apresento neste capítulo não é uma trajetória detalhista a respeito 

da carreira de Geraldo Vandré, mas uma problematização acerca do 

direcionamento dado por ele a respeito das funções da música, dentro de uma 

conjuntura de desigualdade social e de crescente avanço das práticas autoritárias 

e, a forma como suas opções acabaram por levá-lo a se inserir numa tendência 

musical que buscou na simplicidade e nas expressões populares da cultura 

brasileira, sua força e beleza. 

No segundo capítulo analiso o momento anterior à composição de “Pra não 

dizer que não falei de flores”, destacando a importância da produção musical de 

Geraldo Vandré desde o início de sua carreira, buscando compreender as 

características marcantes do cantor e da sua obra, assim como a sua relação com 

a realidade e com o público. Apresento a trajetória de Vandré dentro da 

conjuntura de Ditadura Civil Militar, ressaltando o seu valor artístico, a sua 

pluralidade e a sua inserção no campo da resistência. 

Geraldo Pedrosa de Araújo Dias, cantor e compositor brasileiro. Fez 

músicas brasileiras num período bastante complexo, onde pessoas de diferentes 

setores travaram uma luta contra o autoritarismo presente na sociedade brasileira. 

Um cantor de múltiplas facetas, de uma voz marcante e forte, de expressões que 

transmitiam sentimentos intensos, seja nas suas canções de amor por uma 

mulher ou de amor por um povo. Compositor e poeta, seus versos são imbuídos 

de uma sincera capacidade de amar, de se entregar e de lutar pelo que 

considerava ser justo. 

Estão presentes neste capítulo as análises em relação ao período de 

intensificação da resistência presente na obra de Vandré, assim como a 

conjuntura de radicalização da repressão. A participação de Geraldo Vandré na 

produção do filme “A hora e a vez de Augusto Matraga” do diretor Roberto 

Santos, com base na obra de Guimarães Rosa, ainda em 1965, lhe proporcionou 

uma ampliação do conhecimento acerca da cultura popular brasileira, sobretudo, 

em relação ao modo de vida dos sertanejos. Essas experiências foram 

fundamentais para o processo de criação da canção “Disparada” com a qual foi 

vitorioso no Festival da Record de 1966. 
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A energia poética de Geraldo Vandré surge nas suas canções por meio de 

diferentes elementos. Sendo fundamental a sua análise para que possamos 

compreender a sua relação com o público e também a reação da repressão 

diante das suas práticas. Para fundamentar essas análises os conceitos de 

performance, recepção e leitura apresentados por Paul Zumthor, foram 

fundamentais.  

A canção “Disparada”, vencedora do Festival da MPB de 1966, possuía 

letra de Geraldo Vandré, música de Theo Barros e foi interpretada por Jair 

Rodrigues. Analisar o seu impacto, nos diversos setores implica compreender a 

forma como essas dimensões se relacionaram e se harmonizaram. Logo, estarão 

presentes neste capítulo, as análises e interpretações dessas dimensões, na 

busca de compreender a música no seu sentido mais amplo e profundo. 

Por fim, analiso neste capítulo, as experiências que se referem à 

composição de “Pra não dizer que não falei de Flores”, a recepção e o impacto 

desta canção numa conjuntura extremamente repressiva e ao mesmo tempo, tão 

repleta de sonhos. E chamo a atenção ainda, para o significado que a sociedade 

brasileira teve e tem desta canção e as implicações e impactos desta constituição 

sobre a carreira de Vandré. 

No terceiro capítulo apresento as reflexões a respeito da repressão 

exercida contra Geraldo Vandré. Há também, uma construção da trajetória do 

cantor e compositor via leitura e análise crítica dos documentos da repressão. 

Esta problemática possibilitou perspectivas de análise em relação às qualificações 

que os órgãos da repressão atribuíam a Vandré como “inimigo interno” e à suas 

canções como “subversivas e incitadoras das classes populares”. Possibilitou, 

também, a compreensão de como estes órgãos foram construídos ou 

aprimorados de acordo com os interesses do Governo Militar. 

Este capítulo tem como base as análises e a problematização do “Dossiê 

Vandré” constituído por documentos do DOPS/SP, sendo estes, frutos de intensa 

investigação e acompanhamento das atividades do cantor por parte deste órgão 

repressivo, evidencio a participação de Vandré em atividades de grupos sociais 

que estavam na mira da repressão, tais como greves e manifestações de 

operários; eventos e mobilizações do movimento estudantil; reuniões e 

assembleias de caráter contestador. Nos documentos analisados não há somente 



 

24 

 

referências sobre a participação direta do cantor e compositor nos eventos, mas 

também em relação à utilização de suas canções pelos sujeitos envolvidos nos 

movimentos expostos. A qualificação que alguns documentos trazem de Vandré 

dão indícios da visão que os repressores tinham da sua atuação artística dentro 

dos movimentos com os quais se articulava e de que forma estes sujeitos se 

encontravam, ou se sentiam representados em suas canções. 

A relação que Geraldo Vandré estabelecia com seu público foi alvo das 

interpretações dos agentes do DOPS/SP, que entre outros fatores, as colocavam 

como atitudes de “incitação e agitação” dos meios sociais por meio da música. 

Não somente as letras diretas e contestadoras de Geraldo Vandré incomodavam 

a repressão, mas a forma como o artista se apresentava e a recepção que o 

público tinha de suas canções se configuravam como fortes pontos de crítica e 

vigilância dos agentes do DOPS.  

A veiculação da MPB nas emissoras de TV, como veículo comercial, e nos 

Festivais, facilitou o acesso à produção musical, o que permitia ao público 

também, um contato mais amplo com esta prática, de não simplesmente ouvir as 

canções, mas de presenciar a postura e os movimentos dos artistas no palco e de 

se identificar com os cantores e músicos. Neste aspecto, Geraldo Vandré 

conquistou muitos admiradores devido a sua forma de cantar, possuindo uma 

postura que ia de encontro aos anseios do público e em contrapartida chamava 

também a atenção da repressão. 

Adoto o conceito de cultura, problematizado por Raymond Williams, e 

estudado por Beatriz Sarlo, abordando-o dentro do contexto histórico da 

delimitação desta pesquisa, analiso as complexidades das relações entre música 

e política, assim como, a prática cultural dentro de um sistema autoritário. 

 Segundo Williams, a cultura é dinâmica e complexa, sendo produto das 

relações sociais existentes dentro de uma realidade material, estando presentes 

todas as contradições e antagonismos de uma sociedade, assim como as 

convergências e divergências. Sendo o ser humano imprevisível e as suas 

relações sociais conflituosas e permeadas de significações e resignificações, a 

cultura como produto desta sociedade não poderia ser concebida de outra forma. 

O artista não é um ser aquém das relações sociais, ele faz parte destas 

relações e a sua produção, seja ela qual for é fruto da sua experiência e da forma 
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como se posiciona. Portanto, a arte é uma prática social. Neste sentido, as 

canções de Geraldo Vandré, atuam de forma conflituosa, colocando questões a 

respeito da ordem social estabelecida e trazendo inquietações de sujeitos sociais 

comprometidos com um modelo divergente do modelo que o Governo Militar 

buscou construir. Entendo que a produção musical se constitui num resultado das 

experiências vividas e contempladas pelos artistas, não simplesmente como 

pessoas que observam, mas que estão inseridas no bojo das questões. 

Penso a “cultura” como um campo atravessado pelas tensões de uma 

sociedade, reconhecendo que, no Brasil a música se constituiu como um 

importante campo de resistência e, consequentemente, alvo de violenta 

repressão. Busquei compreender de que forma se deu esta produção, as suas 

implicações e representações e em que medida isso se antagonizou aos 

interesses do governo vigente.  

A documentação analisada neste capítulo nos permite ainda uma 

compreensão acerca das relações travadas no interior do DOPS/SP, ou seja, os 

detalhes nos dão indícios da organização, dos procedimentos burocráticos, das 

relações hierárquicas, das trocas de informações e difusões deste órgão 

repressivo com os demais. Possibilitando-nos uma ampliação do olhar a respeito 

de um dos braços da repressão. 

No quarto capítulo, analiso a ação da Censura sobre a obra de Geraldo 

Vandré, como mais uma das formas de repressão, por meio das fontes 

produzidas pela Divisão de Censura e Diversões Públicas. Estas fontes se 

referem ao período posterior ao AI-5, em que a censura prévia foi estabelecida. É 

importante, porém, destacar que a ausência de uma censura prévia não significou 

que as canções de Vandré e de outros cantores não foram cerceadas, pois outros 

métodos de controle foram empregados pela repressão, como os de proibir a 

venda depois que os discos já tinham sido gravados. 

 A maior parte dos processos censórios se refere à gravação do LP “Das 

terras de Benvirá” que ocorreu após o retorno de Vandré ao Brasil em julho de 

1973. Portanto, este capítulo contém as análises a respeito deste momento e das 

temáticas presentes nas canções, dando indícios de uma situação bastante tensa, 

provocada pelas práticas autoritárias que o levaram ao exílio. 



 

26 

 

 Há também, neste capítulo, a análise da repressão empreendida contra 

Geraldo Vandré no período posterior a seu retorno ao Brasil, destacando suas 

particularidades. 

Há, ainda, o relato sobre o encontro que tive com Geraldo Vandré, em 22 

de novembro de 2012. Após anos de pesquisa e de busca de compreensão a 

respeito de suas experiências, tive a oportunidade de conhecê-lo e de conversar 

com ele durante algumas horas. Esta conversa foi extremamente significativa e 

me possibilitou um aprofundamento das temáticas aqui levantadas e um 

sentimento de gratificação por, de certa forma, poder fazer com que Vandré 

conheça este trabalho e que saiba que tudo que ele significou e significa não será 

esquecido no que depender de meus esforços.  

Finalizo este capítulo e também a dissertação com as análises referentes 

ao impacto da repressão sobre Vandré, as marcas que o exílio lhe impôs e as 

condições e implicações relacionadas a seu retorno ao Brasil. Não somente a 

ação da repressão é analisada como, também a conjuntura do cenário musical do 

período e as ações da mídia no que se refere à produção do esquecimento. 
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Capítulo 1. Vandré no plural 

 

 

Neste capítulo apresento os estudos referentes ao posicionamento e 

inserção de Geraldo Vandré no cenário musical da década de 1960, tendo em 

vista a dinâmica cultural e os processos de construção da sua carreira. Contudo, 

o que apresento não é uma pesquisa exaustiva em relação ao cenário musical da 

época, assim como também não busquei apresentar de forma prolixa a trajetória 

artística Vandré. Busquei compreender a forma como Geraldo Vandré foi 

constituindo a sua prática cultural dentro da conjuntura de produção das suas 

canções, os alinhamentos e os distanciamentos em relação a determinadas 

tendências a partir da sua percepção da realidade e de sua compreensão acerca 

dos atos de compor e cantar. 

Nas décadas de 1960 e 1970 houve uma intensa produção artística, no 

campo da música popular brasileira9 muitos cantores e compositores surgiram e 

desempenharam um papel significativo. Obtiveram uma imensa projeção, tendo 

os Festivais como importante espaço de divulgação e articulações, assim como 

toda uma estrutura que envolvia os meios de comunicação (como o rádio e a 

televisão), de produção e difusão, em seu crescente avanço tecnológico. Foi 

também relevante o papel da imprensa neste processo, sobretudo dos jornais e 

revistas, no que se refere à divulgação das obras e à interferência na constituição 

da imagem destes artistas. 

O cenário musical desta época se constituía em meio a uma grande 

diversidade de tendências e estilos, no qual Geraldo Vandré esteve inserido 

ocupando um lugar de destaque. As proximidades e divergências em relação às 

tendências musicais podem ser observadas por meio das entrevistas concedidas 

por Vandré e por outros cantores, como por exemplo, Sérgio Ricardo. Podem, 

também, ser analisadas por meio dos textos de apresentação das capas dos 

discos de Vandré e pelas características das canções produzidas por ele. 

Diferentes tendências coexistiram não configurando, necessariamente, um 

                                                 
9
 Utilizarei o termo música popular brasileira com as letras iniciais minúsculas sempre que estiver 

falando da música popular produzida no Brasil. O termo MPB (Música Popular Brasileira) será 
utilizado com a compreensão suscitada por Marcos Napolitano, a qual, problematizo no final deste 
capítulo. 
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processo de rupturas, mas de construções e busca de uma identidade da música 

produzida no Brasil. 

Ainda na infância Geraldo Vandré demonstrou sua forte inclinação para a 

música, cresceu ouvindo os cantores do rádio e, ao ser indagado por sua mãe, a 

senhora Maria Marta, sobre a profissão que desejava seguir, o mesmo não teve 

dúvidas: desejava ser cantor. Além das influências de cantores como Francisco 

Alves, o menino teve ainda a experiência de presenciar as apresentações dos 

cantadores nordestinos nas feiras livres da Paraíba e de Pernambuco, 

demonstrando forte interesse por estas expressões, das quais obteve fortes 

referenciais. 

Seus pais, porém, desejavam que ele se tornasse advogado e, motivado 

por estas aspirações, Geraldo Pedrosa de Araújo Dias acabou ingressando na 

Faculdade de Direito do Rio de Janeiro em 1960. Foi neste período que começou 

a participar do Centro Popular de Cultura da UNE (União Nacional dos 

Estudantes), onde conheceu artistas como Baden Powell e Carlos Lyra e pôde 

iniciar sua produção musical. 

 

Imagem 2     Imagem 3                                                                                         

 

O primeiro LP “Geraldo Vandré” de 1964, lançado pela gravadora Áudio 

Fidelity traz na capa uma foto do jovem cantor, capa bastante simples, mas que 



 

29 

 

também destaca a expressão centrada de Vandré. Na contracapa um texto de 

apresentação assinado por J. L. Ferrete10: 

 

Não é um novo cantor que estamos trazendo ao público discófilo do país. 
Como cantor ou como compositor, Geraldo Vandré já se constitui em 
figura de grande prestígio no cenário musical do Brasil (...). Geraldo 
Vandré considera-se músico da moderna música popular brasileira, isto 
é, um membro da corrente contemporânea conhecida por “bossa nova”. 
E vai mais além: considera ‘bossa nova’ tudo quanto se faz 
modernamente em nossa música popular, envolvendo em sua ideia a 
composição de “modinhas” (estilo aparentemente “antigo”), toadas, 
valsas, “cantos de capoeiras” (de que “Berimbau” é expressivo expoente) 
e outros tantos estilos regionais. Em outras palavras, para Geraldo 
Vandré, bossa nova não é apenas o samba com a característica “batida” 
incerta nos tempos fortes, mas tudo quanto envolva “novas ideias”, 
embora sobre “velhos temas”

11
. 

 

Em 1960, Geraldo Vandré já era conhecido pelas canções que gravara no 

primeiro compacto pela RGE: “Quem quiser encontrar o amor” que fizera em 

parceria com Carlos Lyra e “Sonho de amor e paz” de Vinícius de Moraes e 

Baden Powell. Já havia recebido a proposta de gravar seu primeiro LP, porém, 

preferiu aguardar um pouco mais, a fim de reunir canções de sua autoria. 

  “Quem quiser encontrar o amor”, foi incluída no primeiro LP, a melodia é 

assinada por Carlos Lyra, é expressão da Bossa Nova12, sua letra aborda uma 

temática de relacionamentos amorosos. O próprio Vandré afirmaria mais tarde: 

“Todas as minhas canções são de amor. De amor particular por uma mulher ou 

de amor geral por um povo”13.  

A “Bossa Nova” significou também um momento de aprofundamento nos 

estudos de teoria musical, exigindo de seus adeptos uma formação musical mais 

sofisticada. Foi um dos elementos propulsores de discussões e reflexões por 

parte dos músicos, compositores e intérpretes acerca da identidade da música 

popular brasileira num momento em que boa parte do público tendia mais à 

valorização da música estrangeira. Este estilo se consolidou no final da década de 

1950 e se tornou um forte referencial no início da década de 1960, com fortes 

                                                 
10

 João Luiz Ferrete, pesquisador e escritor brasileiro, autor de “Capitão Furtado: Viola Caipira ou 
sertaneja?”, escreveu vários textos de apresentação de discos gravados pela Continental, 
demonstrou um sério comprometimento com a história da música popular brasileira. 
11

 Contracapa do LP “Geraldo Vandré” de 1964 gravado pela Áudio Fidelity. 
12

 Ainda que tenha deste estilo a ênfase no samba, muito mais visível do que das características 
do jazz. Neste sentido, a canção em pauta se diferencia de outras expressões da Bossa Nova 
produzida no final da década de 1950. 
13

 Fascículo História da Música Popular Brasileira da Editora Abril de 1978. 
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expressões e com cantores e compositores consagrados tais como, Tom Jobim, 

João Gilberto, Carlos Lyra e Vinícius de Moraes14, impulsionou e marcou a 

carreira dos novos compositores que, como Geraldo Vandré, despontavam neste 

cenário. 

As influências do jazz na Bossa Nova foram alvos de críticas de setores 

que buscavam uma identidade mais alinhada com os elementos da cultura 

popular brasileira. Também havia críticas em relação às temáticas abordadas na 

maior parte das canções bossanovistas, sobretudo no que se refere às questões 

mais despolitizadas ou “alienadas” como “o encanto, o sorriso e a flor” e “o 

barquinho”.  

Neste sentido, Geraldo Vandré procurou abordar, mesmo diante das 

influências melódicas características da Bossa Nova, uma temática mais voltada 

para as questões sociais, buscando “as raízes” da música popular brasileira nos 

estilos regionais, exemplo disso, a “Canção Nordestina” lançada neste LP. Uma 

toada composta unicamente por Vandré, que apresenta na sua letra uma visão 

acerca das experiências vividas pelas pessoas do sertão nordestino. 

As canções deste LP, compostas por Vandré, são bastante significativas e 

assinalam, além da versatilidade do cantor, um momento em que ele buscava 

expressar seus sentimentos, seja no que se refere às relações pessoais ou às 

sociais. A insistência em ressaltar os estilos regionais demonstra a valorização do 

elemento popular em sua obra. As letras das músicas e suas interpretações, além 

da escolha do repertório de autoria de outros compositores, como em “Menino 

das laranjas” de Theo de Barros e “Berimbau” de Vinícius de Moraes, indicam a 

preocupação com as questões sociais e seu posicionamento diante da realidade 

brasileira. Uma canção apresentada neste LP que merece destaque é, com 

certeza, “Ninguém pode mais sofrer”, que fez em parceria com Luiz Roberto15. 

Nesta canção, há uma perspectiva de que o sofrimento deve ser abolido e que a 

canção está também a este serviço: 

 

                                                 
14

 Vinícius tem um papel importantíssimo no que se refere a incorporação de elementos populares 
em suas letras e poesias, sendo precursor da inserção de questões que extrapolavam a esfera 
privada, das relações amorosas e atingiam uma problemática mais geral das questões sociais. 
15

 Compositor, arranjador, instrumentista e produtor, foi também parceiro de Vinícius de Moraes e 

Paulo Cesar Pinheiro. 
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Quem vai me escutar? 
Quem vai me entender? 
Ninguém pode mais sofrer 
Quem vai me escutar? 
Quem vai me entender? 
Ninguém pode mais sofrer 
Amor é pra dar 
Viver pra viver 
Ninguém pode mais sofrer 
Há numa canção 
Muito de ilusão 
Mas nessa tristeza 
Meu samba é certeza 
De que um dia 
O mundo a cantar 
Também vai dizer 
Ninguém pode mais sofrer

16
 

 

Existe aqui a noção de que a música traz uma mensagem e que comunica 

algo, nestes versos, a questão é ampla e o sofrimento pode ser entendido 

também de forma ampla, pode ser um sofrimento por amor e também pode ser 

um sofrimento causado por injustiças. Mas a afirmação de que “seu canto é 

certeza/ de que um dia/ o mundo a cantar/ também vai dizer /ninguém pode mais 

sofrer” demonstra a crença e o desejo de que as mudanças poderiam ocorrer e 

que a música poderia fazer parte desta luta. A presença da metalinguística nas 

canções de Vandré é recorrente e em várias composições indica a função que a 

música tem na sua concepção, afinal ele “não canta pra enganar”. 

Para Geraldo Vandré, a música assumia cada vez mais um sentido 

“comunicativo” e, assim como outros cantores, acabou enveredando em 

experiências paralelas à Bossa Nova que iam delineando uma característica que 

se consolidaria mais tarde em sua obra.  

A opção pela simplicidade dos versos e das melodias não significa que o 

compositor era incapaz de compor músicas mais elaboradas, denota sim uma 

intenção de realização de uma comunicação imediata, cujo resultado pode ser 

também verificado nos momentos em que as canções “Disparada”17 e “Pra não 

dizer que não falei de flores” concorreram com “A banda” e “Sabiá” de Chico 

Buarque no Festival da Música Popular da Record em 1966 e no III Festival 

                                                 
16

 3ª faixa do LP “Geraldo Vandré” de 1964 gravado pela Áudio Fidelity. 
17

 É importante salientar que “Disparada” não é uma composição simples, possui versos e arranjos 
bem elaborados, porém a busca de uma comunicação imediata de Geraldo Vandré está presente 
nesta canção e a reação do público diante de sua participação no festival denota bem esta 
característica. 
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Internacional da Canção promovido pela Rede Globo em 1968, respectivamente. 

Este aspecto é fundamental para compreendermos o posicionamento de parte do 

público dos festivais que, mesmo diante de canções politizadas como as de Chico 

Buarque acabou por defender a vitória das canções de Geraldo Vandré. 

Justamente pelo fato de que as canções de Chico Buarque possuíam um nível 

maior de complexidade e não buscavam produzir essa comunicação imediata.18 

Para analisar a capacidade de Geraldo Vandré de compor canções com 

um nível maior de sofisticação, é bom que se conheça o “Pequeno concerto que 

ficou canção”, esta é uma composição bastante elaborada, poetica e 

musicalmente falando: 

  

Não  
Não há por que mentir ou esconder 
A dor que foi maior do que é capaz meu coração 
Não 
Nem há por que seguir 
Cantando só para explicar 
Não vai nunca entender de amor 
Quem nunca soube amar. 
Ah... 
Eu vou voltar pra mim 
Seguir sozinho assim 
Até me consumir 
Ou consumir 
Toda essa dor 
Até sentir de novo  
O coração  
Capaz de amor.

19
 

 

A produção desta canção, e sua inclusão em seu primeiro LP, nos permite 

avaliar o potencial artístico de Geraldo Vandré. Esse amor de que fala Vandré e 

que tão bem harmoniozamente expressa a melodia, demonstra a amplitude dos 

sentimentos, onde sofrimento e tristeza se entrelaçam em proporções 

equivalentes. Essa canção apresenta ao público um cantor e compositor capaz de 

produzir canções de grande qualidade e sofisticação, mas que, no decorrer de 

sua trajetória, optou pela simplicidade e pela comunicação imediata, como vimos 

anteriormente, fato este que não diminui a sua qualidade artística. 

Na mesma época, Baden Powell buscou referências na Cultura Afro-

brasileira, explorando os sons do berimbau, dos atabaques, dos cantos de 

                                                 
18

 Esta questão será aprofundada no capítulo três. 
19

 11ª faixa do LP “Geraldo Vandré” de 1964 gravado pela Áudio Fidelity. 
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capoeira, dos pontos do Candomblé e do Samba de roda da Bahia. Chico 

Buarque se voltou para os sambistas da velha guarda, como Ismael Silva e Noel 

Rosa, valorizando a cultura musical dos morros do Rio de Janeiro. Sérgio Ricardo 

realizou uma nova abordagem dos recursos da Bossa Nova, explorando os temas 

sociais, como em “Zelão”, destacando, também a importância do samba dos 

morros. Enfim, muitas foram as experiências musicais dentro deste período. 

Como Zuza Homem de Mello afirmou: “em nenhum outro momento da história 

brasileira se ouviu tanta música inédita”20. Foi um momento de grande criatividade 

e diversidade, muitos outros cantores e compositores brasileiros como Edu Lobo, 

Dorival Caymmi, Carlos Lyra e intérpretes como Elis Regina e Nara Leão 

contribuíram para o desenvolvimento de uma nova tendência dentro da música 

popular brasileira e, consequentemente para o surgimento da MPB enquanto 

movimento. Isso sem falar dos que vieram antes e dos que viriam depois. De 

qualquer forma é injusto citar apenas estes, mas o intuito aqui é explicitar que o 

momento histórico em que Geraldo Vandré surge como grande expressão da 

música popular brasileira é um momento bastante rico em termos de produção 

musical e que diferentes tendências e opiniões conviveram num solo comum e ao 

mesmo tempo em que eram constituídos por uma realidade material a constituíam 

também21.  

As principais parcerias de Geraldo Vandré neste primeiro LP são com 

artistas renomados da Bossa Nova, como Carlos Lyra e Baden Powell.  Esses 

dois compositores fazem parte de uma tendência que foi chamada de “ala 

nacionalista da Bossa Nova”, ambos tiveram uma participação ativa na busca de 

ressaltar os elementos nacionais deste estilo colocando em evidência, sobretudo, 

o Samba e as personagens populares. 

                                                 
20

 MELLO, Zuza Homem. “Música Popular Brasileira – cantada e contada por: Tom, Baden, 
Caetano, Boscoli, Carlos Lyra, Chico Buarque, Claudete Soares, Dori, Edu, Elis, Gil, Eumir 
Deodato, Nara, Johny Alf, Marcos Valle, Bethania, Milton Banana, Milton Nascimento, Menescal, 
Sérgio Ricardo, Vinícius, Capinam, Vandré, Simonal.” São Paulo: Editora Melhoramentos, 1976. P. 
09. 
21

 Para realizar um aprofundamento dos estudos sobre a diversidade musical e dos artistas 
envolvidos neste processo recomendo a leitura do livro MELLO, Zuza Homem. “Música Popular 
Brasileira – cantada e contada por: Tom, Baden, Caetano, Boscoli, Carlos Lyra, Chico Buarque, 
Claudete Soares, Dori, Edu, Elis, Gil, Eumir Deodato, Nara, Johny Alf, Marcos Valle, Bethania, 
Milton Banana, Milton Nascimento, Menescal, Sérgio Ricardo, Vinícius, Capinam, Vandré, 
Simonal.” São Paulo: Editora Melhoramentos, 1976. 
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Havia ainda, neste momento, a participação de muitos artistas no “Centro 

Popular de Cultura” (CPC) da União Nacional dos Estudantes (UNE) que surgira 

em 1961, do qual Geraldo Vandré fez parte no início de sua carreira e onde 

conheceu Carlos Lyra. Surgido nos espaços universitários, o CPC possuía 

propostas de intervenção e de direcionamento da arte às questões políticas. 

Vandré atuou no CPC da Guanabara – Rio de Janeiro, onde fez importantes 

contatos.  

Um aspecto bastante interessante do CPC era o de reunir diferentes 

linguagens (cinema, música, teatro, artes plásticas, literatura), esta iniciativa 

estava atrelada a ações que pudessem “conscientizar” as massas. A missão 

“conscientizadora” e a necessidade de uma vanguarda são os pontos principais 

da divergência de Vandré em relação ao CPC. É notória na obra de Vandré, a 

capacidade das classes populares de se organizarem e de realizarem “elas 

mesmas” a transformação que almejavam, as personagens populares presentes 

em suas canções não são direcionadas por uma liderança intelectualizada e 

também não são “caricaturas da realidade”, são expressões da forma como o 

compositor compreendia a realidade. Para ele, diante das análises realizadas, 

entre música e política não há uma separação, o ato de fazer música é um ato 

político, porém, qualquer tentativa de anunciar os aspectos políticos da arte, de 

ressaltar a intencionalidade política é, para ele, um equívoco. Esta é sua crítica 

mais contundente ao ideal do CPC.22 

O principal obstáculo encontrado pelos membros do CPC foi estabelecer 

uma comunicação ativa com o que chamavam de “as massas”, a intencionalidade 

de, por meio de uma mentalidade intelectualizada, falar “pelo povo” e não, 

necessariamente “com o povo” (ainda que houvesse esta busca), é uma 

característica importante a ser problematizada. A homogeneização das classes 

populares e a “missão conscientizadora” acabaram por gerar uma interpretação 

determinista e preconceituosa da realidade vivida pelas pessoas que integravam 

as classes trabalhadoras, como se fossem uma “massa”, acéfala e alienada. 

Neste sentido, as canções de Vandré se diferenciam desta abordagem, pois seu 

discurso poético se insere no interior dos conflitos, trata das particularidades, mas 
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 É importante ressaltar que as declarações de Vandré a respeito do CPC são referentes à 
analise das fontes produzidas na década de 1960 e que esse aspecto é também evidenciado nas 
declarações que fez posteriormente. 
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também aponta para as semelhanças, para os pontos de convergência e para a 

necessidade e a capacidade de união, mobilização e organização. Nas suas 

letras a transformação social surge a partir das classes populares. 

A dificuldade em conceituar o nacional e o popular e a confusão, muitas 

vezes realizada, em torno destes conceitos, são reflexões de importantes 

pesquisadores, entre eles Stuart Hall, Jesús Martín-Barbero e Marilena Chauí. 

Sendo ainda mais complexa a discussão em torno do que seja a “Cultura 

Popular”. Esta abordagem é fundamental para que possamos compreender as 

práticas sociais desenvolvidas pelos artistas brasileiros que atuaram num campo 

de oposição à Ditadura Civil Militar, entre eles, Geraldo Vandré. 

Os pensamentos elitistas, presentes em muitas expressões da nossa 

intelectualidade, excluem a noção do povo como sujeito. Ignoram as 

transformações existentes no interior das classes populares e admitem a cultura 

popular como autêntica e pura, condenando-a e restringindo-a ao passado. Neste 

sentido, a missão conscientizadora, adotada pelos artistas do CPC nega a 

historicidade das classes populares e entra em conflito com os próprios princípios 

socialistas, excluindo a capacidade destas classes de refletirem sobre si mesmas, 

da sua força de resistência e, também, da aceitação e não aceitação dos 

movimentos gerados pela indústria cultural. A definição dos conceitos se torna 

ainda mais complexa quando ocorre a junção dos termos na expressão “nacional-

popular”, expressão essa bastante utilizada para definir as práticas do CPC. 

Marilena Chauí aborda no livro Brasil, mito fundador e sociedade 

autoritária, a historicidade do nacionalismo e afirma que a ideia do “nacional” 

surgiu como “um instrumento unificador da sociedade”: 

 

(...) A possível explicação encontra-se na natureza do Estado moderno 
como espaço dos sentimentos políticos e das práticas políticas em que a 
consciência política do cidadão se forma referida à nação e ao civismo, 
de tal maneira que a distinção entre classe social e nação não é clara e 
frequentemente esta esfumaçada ou diluída. Para nós, no Brasil, nada 
exprime melhor essa situação do que o nacionalismo das esquerdas nos 
anos 1950-60, período que conhecemos com os nomes de nacional-
desenvolvimentismo, primeiro, e de nacional-popular, depois. De fato, 
para as esquerdas, a referência sempre havia sido a divisão social das 
classes e não a unidade social imaginária imposta pela ideia de nação. 
No entanto, no período 1950-60, a luta histórica foi interpretada pelas 
esquerdas como combate entre a nação (representada pela ‘burguesia 
nacional progressista’ e as ‘massas conscientes’) e a antinação 
(representada pelos setores ‘atrasados’ da classe dominante, pelas 
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“massas alienadas” e pelo capital estrangeiro ou as “forças do 
imperialismo”).

23
 

 

Isso nos ajuda a entender as práticas artísticas que tinham como missão 

conscientizar uma classe operária que, na concepção dos intelectuais ainda não 

estava madura o suficiente para desempenhar uma oposição capaz de destruir a 

classe dominante, que por sua vez, era compreendida como uma burguesia 

nacional que não estava totalmente desenvolvida. 

 
“(...) nem toda forma de consumo é interiorização dos valores das outras 
classes. O consumo pode falar e fala nos setores populares de suas 
justas aspirações a uma vida mais digna (...). Daí a grande necessidade 
de uma concepção não-reprodutivista nem culturalista do consumo, 
capaz de oferecer um marco para a investigação da comunicação/cultura 
a partir do popular, isto é, que nos permita uma compreensão dos 
diferentes modos de apropriação cultural, dos diferentes usos sociais da 
comunicação.

24
 

 

A noção sobre as classes populares, homogeneizada no discurso das 

pessoas que acreditavam na missão salvadora e conscientizadora, de que estas 

eram sempre manipuladas pelas classes dominantes, exclui a capacidade 

reflexiva e a sabedoria existente nelas, capacidade esta, muitas vezes 

evidenciadas historicamente por suas lutas e conquistas. 

Stuart Hall chama a atenção para a forma como muitos teóricos da cultura 

popular vêm abordando este conceito, tão complexo e difícil de definir. Se 

analisarmos os termos cultura e popular separadamente isso já é um grande 

desafio, reunindo-os então, os perigos de uma conceituação simplista e 

equivocada são grandes. O termo “popular” muitas vezes é caracterizado como o 

que é proveniente de um “povo”, se pensarmos que a ideia de “povo” é 

homogeneizadora e exclui as particularidades das classes trabalhadoras, suas 

contradições, conflitos e tensões, poderemos compreender o princípio desafiador 

da definição do que é popular. É importante também, ponderar sobre as disputas 

contínuas de interferência e busca do controle por parte das chamadas classes 

dominantes e a monopolização dos meios de produção da cultura. 
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 CHAUÍ, Marilena. Brasil: Mito fundador e sociedade autoritária. São Paulo: Fundação Perseu 
Abramo. 2000. P. 20-21. 
24

 MARTÍN-BARBERO, Jesus. Dos meios às mediações: comunicação, cultura e hegemonia. Rio 
de Janeiro: UFRJ, 1997. P. 290. 
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Stuart Hall afirma então que: “(...) não existe uma cultura popular íntegra, 

autônoma, situada fora das relações de poder e de dominação culturais. (...)” Isso 

significa que o movimento histórico das classes populares é permeado por 

conflitos e disputas que interferem diretamente na sua constituição, não havendo, 

portanto, a existência de uma cultura popular pura, como não há pureza também 

na cultura hegemônica. Para o autor “o campo da cultura é um campo de batalha 

permanente, onde não se obtém vitórias definitivas, mas onde há sempre 

posições estratégicas a serem conquistadas ou perdidas.”  

Stuart Hall rejeita as definições que atribuem às classes populares uma 

passividade, ou negam a sua condição de sujeito, relacionando a cultura popular 

a um aspecto de tradição, associando-a somente ao passado. Compreender a 

mobilidade deste conceito implica em analisar que o que é popular agora pode 

não ser em outro momento, tanto a cultura popular como a cultura dominante, ou 

hegemônica, só se define na relação de uma com a outra e não isoladamente. 

Esta é uma questão política. 

É possível identificar o nacional-popular como princípio norteador do CPC, 

considerando o “Manifesto” escrito por Carlos Estevan Martins, porém é 

importante salientar que a realidade vivida pelos artistas é bem mais complexa, 

havendo diferentes posicionamentos e conflitos no interior deste grupo. Mesmo 

diante dos dilemas em torno das atividades artísticas promovidas pelo CPC é 

preciso reconhecer o valor das obras produzidas e buscar uma análise a partir 

destas, compreendendo suas particularidades.25 

Após as análises das fontes documentais, não reconheço na obra de 

Geraldo Vandré uma tendência homogeneizadora das classes populares, mas 

sim uma percepção de que existem elos que ligam diferentes setores, sendo um 

deles a exclusão social, portanto apesar de apresentar características que podem 

inseri-lo numa vertente nacionalista, ele se diferencia em alguns aspectos 

extremamente relevantes. Principalmente o fato de que, ao invés da busca da 

“conscientização do povo”, presente nas propostas do CPC, Vandré buscou a 

“comunicação”, isso implica na troca de saberes, havendo o reconhecimento das 

capacidades presentes nas classes populares. O compositor transitou entre os 
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 Ver o Artigo: Garcia, Miliandre. A questão da cultura popular: as políticas culturais do centro 
popular de cultura (CPC) da União Nacional dos Estudantes (UNE) in Revista Brasileira de 
História. São Paulo, v. 24, nº 47, p. 127-62 – 2004. 
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diferentes estilos da música brasileira, reconhecendo a pluralidade do que é 

chamado de regional. Analiso em suas práticas uma valorização da cultura 

popular muito mais voltada para a afirmação de que o que existe no Brasil é 

também digno de respeito e, uma forma de se colocar contra a exploração e a 

exclusão social, do que uma tentativa de afirmar uma superioridade da música 

brasileira permeada por um discurso nacionalista, afastando desta forma a 

possibilidade de uma compreensão da cultura popular como pura ou limitada ao 

passado. 

As divergências de Vandré em relação aos princípios norteadores dos 

CPC’s e sua saída deste grupo não fez com que rompesse sua parceria com 

Carlos Lyra. De fato, os contatos e o conhecimento construídos por Vandré neste 

curto período em que participou do CPC do Rio de Janeiro foram bastante 

relevantes para o início da sua carreira. Carlos Lyra, que foi um dos membros 

ativos do CPC, sem dúvida, o ajudou a adentrar nos círculos artísticos e também 

colaborou imensamente para suas primeiras gravações. 

Heloisa Buarque de Holanda, em seu livro “Impressões de viagem”, 

apresenta uma problematização da prática cultural dos artistas nas décadas de 60 

e 70, diante das configurações do país e de suas mudanças estruturais, como a 

industrialização, a modernização e a implantação da Ditadura Civil Militar. A 

autora analisa a composição dos movimentos culturais e as suas propostas de 

forma crítica, relacionando-os à concepção de literatura e de poética que adotam. 

Aponta para as diferenças entre os sujeitos e os projetos em que se inseriam. Na 

busca de compreender os aspectos formais e as repercussões destes trabalhos, 

assim como os entraves e dilemas dessas propostas, Heloisa Buarque 

contextualiza movimentos como a “arte engajada” dos CPC’s, o Cinema Novo, a 

poesia Concreta e o Tropicalismo, os movimentos de Vanguarda, nacionalistas e 

populistas: 

 

A relação direta e imediata estabelecida entre arte e sociedade era 
tomada como uma palavra de ordem e definia uma concepção de arte 
como serviço e superinvestida do ponto de vista de sua eficácia 
imediata. (...) A efervescência política e o intenso clima de mobilização 
que experimentávamos no dia-a-dia favoreciam a adesão dos artistas e 
intelectuais ao projeto revolucionário. (...)”

26
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 As funções atribuídas à arte são pontos fundamentais para 

compreendermos as práticas culturais existentes nas décadas de 60 e 70 e, 

consequentemente, analisarmos a prática de Geraldo Vandré. O “projeto 

revolucionário” polemizado pela autora marca, segundo ela, de forma acentuada, 

as características de muitos artistas brasileiros. 

A autora nos ajuda a pensar e questionar o perfil do público e a forma 

como os artistas se relacionavam com ele. A forma como os setores de 

“esquerda” se sentiam representados por alguns artistas e repeliam outros, as 

práticas e posturas que eram aceitas e as que eram rejeitadas. Tudo isso implica 

em uma análise da estética dessas produções e as formas de interação do 

público. Ela problematiza as relações de conflito entre o statu quo e as produções 

artísticas dentro de diferentes momentos do Governo Militar em que havia certa 

“liberdade” e “tolerância” às produções, de acordo com os interesses dos setores 

dominantes, e momentos em que a repressão e a censura se acirravam. Por outro 

lado, aborda as estratégias e formas de resistência dentro das práticas culturais. 

 Diante destas problemáticas, é importante analisar o posicionamento de 

Geraldo Vandré ao romper com o CPC afirmando que “arte não é panfleto”. O 

termo “arte revolucionária” se constitui para Vandré num pleonasmo27 e à luz de 

todas as reflexões acerca da literatura e da música como prática social e da 

concepção de cultura que adotamos, tenho uma forte inclinação em concordar 

com ele. 

 Ao analisar as obras dos artistas contemporâneos a Vandré é preciso 

conhecer o perfil de cada um, desta forma, os compreendo como homens de seu 

tempo, envoltos em aspirações e necessidades que aquele momento lhes 

colocava, tendo em mente que cada movimento possuía tendências e 

particularidades diversas, assim como divergências internas, e que havia também, 

artistas que não se enquadravam ou não se autoproclamavam participantes 

destes movimentos. O que havia de comum entre os chamados “artistas 

engajados” eram as insatisfações diante da situação política, social e econômica 

do país, a necessidade e o desejo de produzir e de expressarem livremente a 

realidade em que estavam inseridos e de transformá-la. 
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 Fascículo História da Música Popular Brasileira da Editora Abril, São Paulo, 1978. 
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Ainda sobre o primeiro LP de Geraldo Vandré é importante também, 

observarmos a reunião de músicos de grande talento em torno deste trabalho, no 

que diz respeito aos arranjos e à incorporação de instrumentistas que 

contribuíram imensamente para o enriquecimento da obra apresentada: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 4 

 

São citados grandes nomes da música brasileira28, instrumentistas, 

arranjadores, maestros e cantores que, sem dúvida alguma, contribuíram para a 

qualidade das canções apresentadas neste disco. Isso reforça a ideia de que 

Geraldo Vandré foi um importante articulador. 

                                                 
28

 Wanter Wanderley, músico pernambucano, foi um organista com fortes influências do Jazz, 
responsável pelos arranjos de músicas importantes deste LP, a qualidade de sua intervenção 
como instrumentista também, pode ser observada, entre outras canções, em “Só por amor”. Erlon 
Chaves, maestro, pianista, arranjador e cantor brasileiro de excelente qualidade, lembrado muitas 
vezes apenas pelo episódio do V Festival Internacional da Canção de 1970 promovido pela Globo, 
quando foi acusado de assédio moral por ter sido beijado por algumas loiras na etapa 
internacional, é na verdade um dos importantes nomes da música brasileira, tendo feito parcerias 
com cantores como Jorge Bem e Elis Regina, neste disco de Vandré atuou como arranjador nas 
canções “Depois é só chorar” e “Você que não vem”, foi parceiro de Vandré na canção “Canta 
Maria”, a sofisticação destes arranjos deixa claro o potencial artistico do músico. Meireles, lider do 
grupo musical “Copas 5”, precursor do chamado “Samba Jazz” foi um importante saxofonista, 
flautista, arranjador e compositor brasileiro. Moacyr Santos, conhecido por sua incrível habidade 
de tocar diversos instrumentos, sendo também compositor e maestro, é responsável pelos 
arranjos de “Fica mal com Deus”, um dos grandes sucessos de Geraldo Vandré. O “Sambalanço 
Trio”, formado por César Camargo Mariano, Humberto Cláiber e Airto Moreira foi um grupo de 
grande importância para a Bossa Nova. Luiz Roberto, é um dos grandes compositores brasileiros, 
parceiro de Geraldo Vandré em diversas canções, entre elas “Ninguém pode mais sofrer”. 
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Como podemos observar, as influências do Jazz e da Bossa Nova foram 

grandes no início da carreira de Vandré, principlamente em função das parcerias 

que ele estabeleceu. Sua aceitação no mercado consumidor, já neste primeiro 

trabalho, foi bstante positiva. Mas Geraldo Vandré, nas composições que fez 

sozinho já acenava para as características que poderemos analisar no segundo 

LP “Hora de Lutar” gravado em 1965. 

Na obra de Vandré, a alegria e a trsiteza são coisas sérias, não há nela 

nenhum tom que não indique a existencia de foco, suas canções são imbuidas de 

uma certeza, de um ideal a atingir e seja qual for a temática este ideal está 

relacionado ao que acredita ser justo. Há o antagonismo entre o sofrimento e a 

alegria, o que fere e o que é ferido, porém o otimismo e a crença de superação 

também são constantes. É possível analisar que não existe em sua obra 

características de situações imutáveis, seja nas relacões pessoais, amororsas ou 

socias, por mais que o momento presente de sua narrativa se refira ao colapso há 

nas suas entrelinhas, e até mesmo explícitas, mensagens de vitória. 

Vandré apostou na simplicidade das composições e, neste sentido, foi se 

afastando cada vez mais da sofisticação da Bossa Nova, da voz baixa e das 

interpretações e posturas amenas. Buscou o tom forte do cantador nordestino, os 

gestos e a postura de quem vai à luta. E diante da conjuntura vivida no país 

causou grande impacto. Não foi o único, não foi sozinho, outros cantores com 

características e estilos próprios trilharam caminhos semelhantes como podemos 

observar na afirmação de Sérgio Ricardo na ocasião dos depoimentos concedidos 

a Zuza Homem de Mello em outubro de 1968: 

 

Nesse tempo, eu e mais outras pessoas partimos para uma música mais 
pesquisada, mais de raiz. Foi com o filme de Glauber Rocha, que se 
partiu para uma coisa inteiramente antagônica à BN: deixávamos de lado 
o formalismo estético, e partimos para a voz desafinada – não por ser 
desafinada, mas por ser autêntica do cantador do Nordeste – com 2 ou 3 
acordes, com uma letra agressiva falando em sangue e morte e sem 
nenhum preconceito, inaugurava-se ai – ao mesmo tempo que terminou 
com a revolução – uma fase em que se podia falar da luta do povo por 
dias melhores. A música começou a ter uma função nesse sentido e 
acompanhava historicamente o processo cultural nacional.

29
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 MELLO, Zuza Homem. “Música Popular Brasileira – cantada e contada por: Tom, Baden, 
Caetano, Boscoli, Carlos Lyra, Chico Buarque, Claudete Soares, Dori, Edu, Elis, Gil, Eumir 
Deodato, Nara, Johny Alf, Marcos Valle, Bethania, Milton Banana, Milton Nascimento, Menescal, 
Sérgio Ricardo, Vinícius, Capinam, Vandré, Simonal.” São Paulo: Editora Melhoramentos, 1976. 
 P. 74. 
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Sérgio Ricardo, tendo também participado do CPC da UNE e composto 

trilha sonora para a peça de Carlos Estevão, ressalta neste depoimento a 

relevância da experiência que teve em “Deus e o Diabo na Terra do Sol” (1963) 

de Glauber Rocha, demarcando ai um afastamento da estética da Bossa Nova e a 

busca do que chama de “uma música mais pesquisada, mais de raiz”. Como o 

compositor afirma que essa busca não foi isolada, outros artistas, entre eles 

Vandré, também tomaram um rumo semelhante. A procura por uma comunicação 

mais eficaz com as classes populares parte do princípio e da crença de que o 

impacto de suas canções seria mais relevante e significativo se houvesse uma 

aproximação dos elementos culturais característicos destes grupos sociais. Não 

se trata simplesmente de trocar um estilo por outro, mas um posicionamento 

social do qual a música é parte integrante. O pensamento, os sentimentos e os 

interesses destes cantores, bem como suas convicções, os direcionavam para 

uma prática cultural que fosse coerente com seus anseios. A estética adotada e o 

teor de suas canções são comprometidos com as causas populares, situando-os 

num campo de batalhas, onde a construção é contínua e o fazer artístico mostra-

se como resultado de suas experiências e escolhas. Vandré, assim como Sérgio 

Ricardo e outros compositores escolheram lutar e essa luta se tornou mais 

acentuada a partir de 1964 diante das novas configurações.  

Em setembro de 1968 Geraldo Vandré declarou a Zuza Homem de Mello: 

 

Como todos os participantes da BN
30

, acreditava nela e com certeza 
absoluta, na época eu tinha uma consciência muito menor do movimento 
e da minha participação, do que tenho hoje. Acho que o movimento deu 
uma contribuição muito grande à música brasileira, mas foi antes de tudo 
um rótulo promocional e que praticamente surgiu de uma classe média 
urbana brasileira, carecer de auto afirmação e de ocupar uma faixa de 
mercado, que antes era ocupada pela música de boa qualidade 
importada (...) Através de promoções-revistas, shows, que fizeram 
Ronaldo Boscoli, Lyra, eu, Baden, todo mundo – o movimento foi uma 
tentativa lícita e lograda, semelhante à que fez Roberto Carlos para 
ocupar a faixa da música de simples mercadoria de consumo.
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Vandré valoriza a sua participação na Bossa Nova, mas ressalta suas 

críticas. Afirma a importância do movimento na busca de uma produção musical 

nacional, produção esta de grande qualidade e que sendo assim ganhou 

notoriedade e respeito por parte do público, sobretudo, da classe média urbana. 

Ao polemizar a dinâmica do mercado nos coloca diante de questões muito 

debatidas pelos cantores e compositores do início da década de 1960, e também 

pelos demais artistas e intelectuais. Comenta sobre a necessidade de se buscar 

uma “música brasileira” que fosse aceita e consumida pelo público brasileiro, ou 

parte dele. Vandré aponta para a intencionalidade das ações e compara a Bossa 

Nova com a Jovem Guarda, não nos aspectos estéticos ou de valor, mas na 

disputa pelo mercado. São duas questões diferentes, a Bossa Nova, segundo 

Vandré, atuou num sentido de “autoafirmação” da qualidade da música produzida 

no Brasil, não rejeitando ou negando a importância das influências estrangeiras. A 

Jovem Guarda, por sua vez, é qualificada por Vandré, como uma ação que visava 

“ocupar a faixa de música de simples mercadoria de consumo”. Uma crítica 

bastante severa, a um movimento musical que foi que foi extremamente indagado 

pelos setores da esquerda brasileira, mas que por outro lado, atingiu uma grande 

projeção e aceitação por parte do público, chamado por muitos de “alienado”. O 

que se coloca aqui são as argumentações e as evidências de uma disputa pelo 

“mercado consumidor” da arte, há nestas afirmações indícios da complexa 

relação entre a produção musical, a Indústria fonográfica e o público, onde os 

interesses foram muitas vezes conflitantes e direta ou indiretamente acabaram 

por interferir no processo criativo, seja por sua assimilação ou pela rejeição.  

Ao afirmar tudo isso Vandré argumenta sobre o seu posicionamento e de 

certa forma justifica suas opções. A relação do cantor com a Indústria fonográfica 

foi bastante conturbada, pois fica claro a sua tendência de questionar e criticar as 

relações de poder, estabelecidas principalmente por parte das gravadoras e dos 

meios de comunicação, que procuravam atender às demandas do mercado 

consumidor defendendo interesses que nem sempre estiveram atrelados à 

qualidade musical e à liberdade de criação. Ao observar os discos de Vandré 

pude investigar que há uma constante mudança de selo das gravadoras, o que 

nos permite analisar, entre outros fatores, que a convivência e a divergência de 

interesses ocasionaram conflitos e tensões. 
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Imagem 5 

O LP de Geraldo 

Vandré, Hora de Lutar, 

lançado em 1965 pela 

Gravadora Continental, traz 

na capa versos iniciais de 

um soneto de Camões: 

“Mudam-se os tempos, 

mudam-se as vontades”. O 

disco marca uma mudança 

expressiva na carreira de 

Vandré que, neste momento, 

via-se dentro de uma 

conjuntura de Ditadura Civil 

Militar. A necessidade de 

intensificação das temáticas sociais no repertório de suas canções se fazia cada 

vez mais pulsante, o próprio título do LP demarca bem esta necessidade: “Hora 

de Lutar”. Isso significa que, diante do estado de repressão implantado após o 

golpe de 1964, Vandré buscou ampliar sua resistência por meio da música. 

A capa do disco traz a imagem de capoeiras dançando e lutando. Esse 

aspecto ressalta a capacidade de articulação e de luta por parte das classes 

populares, além de expressar a cultura popular como um meio de resistência ao 

poder das classes dominantes. A compreensão do posicionamento de Vandré 

diante da conjuntura apresentada é potencializada pela análise das músicas 

presentes neste disco. A primeira faixa traz a música que deu origem ao título e à 

capa: “Hora de Lutar”: 

 

Capoeira vai lutar 
Já cantou e já dançou 
Não pode mais esperar... 
Não há mais o que falar 
Cada um dá o que tem 
Capoeira vai lutar... 
Vem de longe, não tem pressa 
Mas tem hora pra chegar 
Já deixou de lado os sonhos 
Dança, canto e berimbau 
Abram alas, batam palmas 
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Poeira vai levantar 
Quem sabe da vida espera 
Dia certo pra chegar 
Capoeira não tem pressa 
Mas na hora vai lutar 
Por você... por você...

32
 

 

Uma característica importante da obra de Geraldo Vandré é o perfil das 

personagens de suas músicas, nelas, as pessoas que fazem parte das classes 

populares são fortes e dotadas da capacidade de mudança, de transformação da 

sociedade em que vivem, são homens e mulheres corajosos que não precisam de 

uma vanguarda para mudar o seu destino. O “capoeira” é alguém que traz uma 

cultura “de longe”, uma cultura afro-brasileira cujos sujeitos estão dispostos a lutar 

na hora em que for necessário. A articulação desta análise, em conjunto com as 

demais feitas sobre a capa e as outras músicas presentes no disco, ampara a 

afirmação de que Vandré percebia a gravidade da situação e que se via diante da 

necessidade de se posicionar, fazendo da música o seu meio de expressão e 

possibilidade de intervenção. 

Outra canção deste mesmo disco que apresenta uma proposta de luta é 

“Vou caminhando”: 

 

Vou caminhando 
Sorrindo, cantando 
Meu canto e meu riso 
Não são pra enganar 
Quem vem comigo 
Bem sabe o que digo 
Que há muito motivo 
Pra gente chorar 
Mas se lastimar 
De nada vai valer 
Já vi mãe chorar 
Criança não crescer 
Um menino que morreu 
Um pai que em vão padeceu 
Pela vida vou lembrando 
Que lembrando espero eu 
E vou caminhando 
Sorrindo, cantando 
Até que um dia

33
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 10ª faixa do LP “Hora de Lutar” gravado pela Continental em 1965. 
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Sua introdução é feita por uma melodia nordestina marcada pelo som da 

viola e do afoxé, instrumentos típicos desta modalidade, havendo também o som 

do pífano. A escolha dos instrumentos e da melodia tem um profundo significado 

se pensarmos que a opção pelo ritmo nordestino reforça a ideia de que Vandré 

colocou em evidência as contradições sociais presentes no Brasil e a valorização 

da cultura popular, demarcando também o lugar social de onde fala. 

Há, neste disco, uma forte presença dos elementos da música africana, 

aliás, como é anunciada pela capa do disco, a forte batida da percussão e a 

temática das letras buscam nas raízes de nossa matriz africana, a força dos 

antepassados e a crença na superação das dificuldades, das tristezas e dos 

sofrimentos. Pode-se observar estas questões principalmente nas canções “Dia 

de festa”, cujo pano de fundo é a festa de Iemanjá, “Aruanda” e “Canto do mar” 

que trazem introduções vibrantes com um coro de vozes masculinas de timbre 

grave, abordando aspectos da cosmogonia africana por meio das relações entre a 

vida e a morte. 

As mensagens e os apelos de luta atravessam todas as canções, mas são 

ressaltadas em “Hora de lutar”, “Vou caminhando” e “Ladainha”, a última é 

realmente muito forte, pois aborda aspectos da crença popular, de sua 

religiosidade e capacidade de luta: 

 

Valha-me, Nossa Senhora, 
Mãe de Deus Nosso Senhor. 
já fui homem, fui menino, 
mas é sempre a mesma dor. 
Fui sozinho, até agora, 
Nenhum bem, nenhum valor. 
Perdoe, Nossa Senhora, 
Não vivo mais nessa dor 
Já juntei a minha gente, 
gente boa pra plantar. 
Gente de paz, mas valente, 
Se tem luta, vai lutar. 
Tenho fé em Jesus Cristo, 
Deus de lá e Deus de cá, 
Do dono da terra toda 
E de quem vive pra plantar. 
Perdoe, Nossa Senhora, 
Pela terra vou brigar. 
Não quero Jesus na guerra, 
Depois volto prá rezar. 
Essa briga é só da gente, 
A gente é que vai ganhar. 
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Já fui homem, fui menino, 
E hoje o que tiver de ser.

34
 

 

A canção, quase que em sua totalidade, é acompanhada por um coro de 

vozes ao fundo que recitam as orações Pai nosso e Ave Maria, sua introdução é 

feita à capela, ou seja, sem a utilização de instrumentos, e num tom de súplica 

religiosa a personagem de Vandré, que se dirige à “Nossa Senhora” para relatar a 

trajetória de mazelas sociais e declara que não viverá “mais esta dor”, pois 

juntando sua gente, “gente boa pra plantar/ gente de paz/ mas valente/ se tem 

luta vai lutar”, anuncia que travará uma luta pela terra, questionando a 

propriedade e ressaltando o seu verdadeiro direito de posse. Reforça a ideia de 

que “essa briga é só da gente” e afirma a vitória. Sua parte final é executada com 

improvisos de voz e, novamente, Vandré demonstra a sua força e a sua vibração 

ao expressar seus sentimentos mesmo sem o uso das palavras. 

A figura do feminino é também parte integrante deste disco, nas canções 

“Despedida de Maria” e “Canta Maria” esta questão é mais destacada. Nestas 

canções ocorre a apresentação de personagens femininas: a mulher, a 

companheira e a mãe. Essas personagens são dotadas de uma imensa 

capacidade de se doar e de compreender o significado da luta35.  

Os dois lados do LP são finalizados por canções dos compositores Luiz 

Gonzaga e H. Teixeira (Asa Branca) e Chico Buarque de Hollanda (Sonho de um 

carnaval). Finalizar o lado A do LP com “Asa Branca” é também uma forma de 

ressaltar a importância dos estilos regionais e a valorização da cultura do sertão, 

com toda a sua força. O lado B é finalizado com “Sonho de um Carnaval”, dando 

ênfase à crença no “dia da alegria”, que demonstra uma sintonia com as 

características de otimismo e superação presentes nas composições de Vandré. 

“Sonho de Carnaval”, a título de curiosidade, foi a primeira canção de Chico 

Buarque defendida num Festival, e este feito foi realizado com a interpretação de 

Geraldo Vandré. 

Neste LP, Vandré manteve algumas parcerias com músicos como Erlon 

Chaves, Baden Powell, Carlos Lyra e Moacyr Santos, mas apresenta também as 
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 5ª faixa do LP “Hora de Lutar”. Continental, 1965. 
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 Não fosse a análise de outras composições como “Guerrilheira” e “Companheira” poderíamos 
correr o risco de pensar que a mulher ocupa nas canções de Vandré um papel secundário em 
relação à luta. Mas, esta questão merece por si só um estudo à parte que espero um dia fazer. 
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canções “Hora de lutar”, “A maré encheu”, “Ladainha”, “Vou caminhando” e 

“Canto de mar” que compôs sozinho. Há, também, a composição “Despedida de 

Maria” feita em parceria com Carlos Castilho, membro do Tamba Trio, um 

importante músico que atuou em trabalhos como o espetáculo “Arena Canta 

Zumbi”, nesta canção, a melodia possui uma sintonia muito forte com a letra, 

numa combinação de suavidade e força. 

Este é um disco que mostra um artista musicalmente mais maduro e com 

uma produção mais voltada para temáticas sociais. A escolha dos instrumentos e 

os arranjos combinam e harmonizam sons populares (viola, berimbau, e 

instrumentos típicos da percussão africana) com sons típicos do Jazz e da música 

erudita. 

Ainda em 1965, Geraldo Vandré foi convidado por Roberto Santos36, um 

dos mais importantes cineastas e roteiristas brasileiros, para fazer a trilha sonora 

do filme A hora e a vez de Augusto Matraga, baseado no conto de Guimarães 

Rosa. Esta foi uma importante experiência para Vandré e marcou 

significativamente sua produção musical. Para compor a trilha sonora do filme, 

Vandré mergulhou nas expressões culturais dos sertanejos e realizou um 

aprofundamento das reflexões sobre a literatura de Guimarães Rosa. 

O filme é iniciado com a canção “Réquiem para Matraga”: 

 

Vim aqui só pra dizer 
Ninguém há de me calar 
Se alguém tem que morrer 
Que seja pra melhorar 
Tanta vida pra viver 
Tanta vida a se acabar 
Com tanto pra se fazer 
Com tanto pra se salvar 
Você que não me entendeu 
Não perde por esperar

37
 

 

O eu-poético da obra de Vandré assume, muitas vezes, uma fusão entre 

personagem e criador, o mesmo tem características que valorizam a coragem, a 

valentia e a força. Esta é uma canção em que essa questão pode ser observada, 

assim como a cumplicidade e identificação entre as linguagens e a estética 
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 Roberto Santos foi também diretor do programa que Geraldo Vandré apresentou na Record: 
“Disparada” em 1967. 
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 4ª faixa do LP “Cinco anos de canção” de Geraldo Vandré. Som Maior, 1966. 
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cinematográfica e musical presente no filme de Roberto Santos. A palavra 

“réquiem” representa uma tradição cristã, um canto em forma de prece ou missa 

com feições fúnebres. Ao iniciar o filme com a canção “Réquiem para Matraga”, 

de certa forma, ocorre um anúncio do fim trágico da personagem Augusto 

Matraga, mas também da coragem, disposição e comprometimento com uma luta. 

No filme, a canção é marcada por um canto de lamento bastante extenso, por 

meio do qual Vandré expressa a força, a dor e o sofrimento presentes na trama. 

As imagens de um homem solitário que observa a paisagem do sertão, local onde 

vive e que, em seguida, caminha para o arraial e se encontra com outras 

pessoas, integram signos que fortalecem o discurso presente neste trabalho. Num 

dos primeiros diálogos, a fala de Nhô Augusto nos possibilita compreender o grau 

de sensibilidade presente na canção de Vandré e a sua correspondência em 

relação à personagem: 

 

 

 

Imagem 6 

 

“Nhô Augusto”, personagem de Guimarães Rosa; homem forte, valente, 

violento e temido, diante das agressões praticadas e sofridas na vida, passa a 

refletir sobre as relações de poder. A frase “E valentia não se prova com palavras” 

é muito significativa e o seu sentido pode ser analisado em outras canções de 

Vandré que fazem parte da trilha sonora do filme de Roberto Santos. 

“Réquiem para Matraga” é uma canção muito forte, que fora gravada 

posteriormente no LP “Cinco anos de canção” de Geraldo Vandré. 
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Esta produção fez com que Geraldo Vandré intensificasse em sua obra a 

visão a respeito da realidade do povo brasileiro, passando então a ter como forte 

referência à música de viola, característica do centro sul do país, e compondo 

letras cada vez mais diretas. 

Faz parte desta trilha sonora, além de “Réquiem para Matraga”, as canções 

“Modinha” e “Cantiga Brava”, sendo que esta última foi incluída na LP “Canto 

Geral” gravado em 1968. 

A experiência de Vandré neste filme influenciou profundamente a sua obra, 

expressão disso é a composição “Disparada”, que abordarei mais adiante. Há 

evidências de que o “boiadeiro”, personagem desta canção, é, na verdade, uma 

extensão das análises de Vandré a respeito de Augusto Matraga, assim como 

ocorre também em “Ventania”. Não há como negar que a máxima “cada um tem a 

sua hora e a sua vez”38 esteja presente também em “Pra não dizer que não falei 

de flores” nos versos “quem sabe faz a hora, não espera acontecer”. 

Assim como Geraldo Vandré, Sérgio Ricardo e Carlos Lyra também 

participaram de produções cinematográficas que resultaram em importantes 

experiências para suas composições. Sérgio Ricardo, depois de ter feito a trilha 

sonora para o filme “Deus e o Diabo na Terra do Sol” de Glauber Rocha, realizou 

também, trabalhos como cineasta, entre eles o filme “A noite do espantalho”. 

As parcerias que Vandré estabeleceu ou consolidou a partir de 1966 

marcam o início de uma relação que contribuiu profundamente para sua obra, 

passou a ser acompanhado principalmente pelos conjuntos musicais Trio Maraya 

e o Quarteto Novo. 

O Trio Marayá, um trio vocal, formado por Marconi Campos, Behring Leiros 

e Hilton Acioli, sendo eles também músicos (violão, tatã e afoxé respectivamente) 

e compositores, foi formado em 1954. Em 1966 ao lado de Jair Rodrigues 

defenderam a canção “Disparada” no II Festival da Música Popular Brasileira da 

Record, sendo esta canção vitoriosa juntamente com “A Banda” de Chico 

Buarque. Marconi Campos foi também parceiro na canção “Che”, vencedora do 

Festival Internacional de Música na Bulgária de 1968, e Hilton Acioli parceiro nas 

canções “Ventania”, “O Plantador”, “João e Maria” e “Guerrilheira”, composições 

gravadas no LP “Canto Geral”. 
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 Frase que a personagem de Guimarães Rosa, Augusto Matraga, repete insistentemente. 
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A relação de Vandré com o “Quarteto Novo” é bastante interessante e de 

grande contribuição para sua produção musical. Podemos analisar esta questão 

por meio do depoimento de Zuza Homem de Mello: 

 

Pra ele o texto é tudo, a melodia e a harmonia, é uma coisa que vem em 
segundo lugar. Agora... O que é preciso levar em conta é que apesar 
disso, ele soube montar um grupo instrumental com quatro dos melhores 
músicos do Brasil, que souberam encontrar na simplicidade das canções 
dele uma beleza harmônica, rítmica, que nem mesmo ele seria capaz de 
econtrar.

39
 

 

Zuza comenta algo que é marcante na produção de Vandré, nas canções 

compostas por ele, a preocupação maior é com a letra, porém isso não o impediu 

de buscar uma construção musical bastante refinada e significativa. A procura de 

músicos talentosos, com os quais Vandré tinha uma forte identificação, demarca 

uma preocupação também com as melodias, porém, melodias que fortalecessem 

o seu objetivo principal que era a comunicação. O encontro com esses músicos e 

a formação do “Quarteto Novo” significaram um aprimoramento musical em 

relação ao trabalho que vinha desenvolvendo. 

 

Eu trabalhava com Geraldo Vandré nessa época, muito... Ai tinha a 
Rhodia que era uma firma que fazia concertos e desfiles com as 
manequins e tal no Brasil inteiro, todas as capitais e eles precisavam de 
um conjunto. E eles sempre chamavam os melhores músicos que tinha... 
é Sérgio Mendes, Os Bossas Rio que tocaram com ele, o Edson 
Machado, o Milton Banana, todo aquele... é bom mesmo. E então o 
Vandré ia fazer um show, o show da Rhodia, e ele ia escrever as letras 
né, pros desfiles e tal e cantar... e a gente ia tocar. Ai o Vandré falou: 
forma um conjunto ai pra mim, Airto. Ai eu falei com o... eu queria o 
Gabriel que era um contrabaixista muito bom aqui, o Hermeto e o 
Heraldo, porque o Vandré queria viola caipira, queria uma pessoa que 
tocasse violão, quer dizer, guitarra elétrica e também violão, tinha que ter 
viola caipira, tinha que ter contrabaixo e tal... Mas ai o Gabriel não pôde 
fazer o lance e então nós chamamos o Theo, o Theófilo de Barros, então 
o Theófilo tocava contrabaixo e violão acústico e ai fomos pra fazer um... 
pra tocar lá um pouco pro Lívio, Lívio Rangan era o nome dele, que era o 
chefe lá da situação da Rhodia. Ai o Lívio olhou e tal e escutou e falou: é 
bom, mas... olha Vandré... ai falou lá com ele lá um negócio e o Vandré 
me chamou do lado e falou: Olha, o Lívio... Eu não tô gostando disso 
não, acho que nem vou fazer nada... Ele falou que o trio tudo bem, mas 
o Hermeto não... Sabe, o Hermeto com as noivas, todas vestidas ali, 
tudo ali, vai ficar assim meio... Aí eu: quem é que vai dizer pro Hermeto 
então? Aí eu fui o Cristo né e fui falar com o Hermeto, falei – Olha 
Hermeto, é... tá acontecendo isso, assim, assim assim... e ai ele falou: 
Então se eu sou muito feio então eu não vou. Ai eu falei, não, não é bem 
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assim... ele falou: Não, é isso ai mesmo, mas tudo bem. Eu fico aqui 
mesmo, to trabalhando (...) toda noite, to me dando bem e tal. Aí, 
formamos o Trio Novo e fizemos uma viagem como Trio Novo.”

40
 

 

Na entrevista concedida ao Programa Ensaio da TV Cultura de 2003, Airto 

Moreira fala sobre o processo de criação do “Quarteto Novo”. Vandré fora 

convidado pela Rhodia41, empresa que realizava um circuito de shows que 

acompanhavam suas exposições pelas capitais do país, escolhia entre os 

músicos mais expressivos da época o que Airto chama de “os melhores”. Em 

1966, a demanda da Rhodia era por apresentações de músicas populares, tendo 

em vista a repercussão dos Festivais, daí o convite a Vandré que já se destacava 

no cenário musical da época. 

A procura de Vandré por músicos e instrumentistas que pudessem agregar 

valor a sua obra sem que se perdesse de vista a sua essência, acabou por reunir 

Airto Moreira, Theo Barros e Heraldo Monte, formando o Trio Novo. A princípio 

Hermeto Pascoal ficou de fora, por uma atitude extremamente preconceituosa de 

Lívio Rangan, pois Hermeto é albino e na visão de Lívio não “ficaria bem” entre as 

noivas vestidas de branco que desfilariam naquela ocasião. Apesar de 

contrariado, Geraldo Vandré iniciou a turnê juntamente com o Trio Novo, foi em 

meio a essas viagens que surgiu a composição de “Disparada”: 

 

Disparada foi assim: eu conhecia o Vandré, que naquela época, 1966, 
morava naquele prédio Redondo em frente ao Teatro de Arena (...), e 
nós estávamos trabalhando juntos, no show da Rhodia. A Rhodia tinha 
um estande na FENIT e intercalava desfiles de moda com shows 
musicais. Também musicais, porque tinha de tudo. O Vandré cantava e 
eu tocava, e tinha um trio, o Trio Novo, que depois virou Quarteto Novo. 
Era moda o trio com aquela formação de baixo, piano e bateria. Então 
nós fizemos o show da Rhodia em São Paulo e começamos a viajar pelo 
Brasil. Um dia, ainda em São Paulo, o Vandré me chamou e me mostrou 
a letra de Disparada e me perguntou se dava pra pôr música. Ai eu fiz a 
música e nós a inscrevemos no Festival da Record e fomos 
classificados. Fizemos a primeira apresentação e fomos para Natal. (...) 
O Trio Novo havia se transformado no Quarteto Novo: era eu, que tocava 
violão e contrabaixo, o Airto Moreira: percussão, Heraldo do Monte: viola 
e o Hermeto Pascoal, que tocava piano. O Vandré foi o Mecenas do 
Quarteto Novo. Nós ficamos um ano acompanhando-o, éramos 
exclusivos do Vandré, e daí aparecia convites de shows em todos os 
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lugares. E todo mundo queria gravar com a gente, se apresentar com a 
gente.

42
 

 

Theo de Barros foi um importante parceiro de Geraldo Vandré, cuja 

composição “O Menino das Laranjas” já havia sido gravada pelo mesmo em 1964. 

A sua entrada no “Trio Novo” os aproximou ainda mais. Na composição de 

“Disparada” houve uma junção muito forte entre letra e música, Theo soube 

desenvolver uma melodia que se harmonizou intensamente com os versos de 

Vandré. Os arranjos e a participação do conjunto musical na elaboração desta 

canção são significativos para o impacto que teve entre o público dos festivais: 

 

(...) o Vandré queria um som de tiro de rifle (...) Ai, mas o que que tem 
esse som? Ai pensei: a queixada de burro tem esse som, mas eu nunca 
vi uma aqui em São Paulo. Ah, vamos procurar... Procuramos e 
encontramos, tinha um percussionista que morava até fora da cidade, 
não me lembro o nome dele infelizmente, mas ele tinha uma queixada de 
burro, ai o Vandré encampou a queixada de burro e comprou ou alugou 
sei lá... E ai a gente tocou “Disparada”, ai ficou: (cantando) Na boiada já 
fui boi... pá, pá, pá/ Boiadeiro já fui rei... pá, pá, pá (...) e ganhamos em 
primeiro lugar.

43
 

 

A experiência musical dos membros do “Quarteto Novo” proporcionou a 

Geraldo Vandré a concretização do que almejava fazer em suas canções, a 

combinação dos sons e os arranjos implementaram o projeto e o tipo de música 

que Vandré buscava. No caso de “Disparada”, a queixada de burro além de trazer 

para o palco uma combinação de sons e de caráter da música, trouxe também um 

elemento do “espaço” em que a narrativa estava inserida: o sertão. 

Hermeto Pascoal, numa entrevista concedida ao programa “A vida é um 

Show” apresentado por Cláudio Lins, fala de memórias que nos ajudam a 

compreender a estética deste grupo e o tipo de música que produziram neste 

momento: 

 

Eu fui criado em Lagoa da Canoa, fiquei até os 14 anos lá e daí a minha 
vida toda era no mato, o dia todo no mato, era com os animais, era 
tocando pros passarinhos, com sapos, todo tipo de animal (...) Mamona, 
do canudo da mamona, do cano da abóbora também, dá música, uma 
maravilha, você pega o cano tira e racha no meio assim... fica parecendo 
aquela flauta escocesa, e eu nem sabia nem que existia Escócia (risos). 
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(...) A minha formação musical ela é muito intuitiva e modéstia à parte 
muito criativa, justamente por eu não escutar rádio, nada durante esse 
tempo todo (...) então tudo o que eu faço, que eu sempre digo que tudo é 
som, tudo é música, tudo é som, justamente por isso (...)

44
 

 

A habilidade dos músicos e a busca dos sons por meio dos mais variados 

instrumentos proporcionaram às canções das quais participaram uma dinâmica 

impressionante. A sensibilidade de perceber em cada necessidade da letra um 

tipo de som e de encontrar, até mesmo numa queixada de burro, o melhor recurso 

para atingir seus propósitos aliada à uma formação musical até mesmo erudita, 

colocaram diante do público e dos cantores e compositores um grupo de alta 

qualidade que potencializava de forma marcante as canções. 

O conjunto musical “Quarteto Novo” ganhava cada vez mais notoriedade e 

respeito, sendo convidado e tocando posteriormente com diversos cantores. 

Porém, após o lançamento de um disco homônimo em 1967, o grupo se separou. 

A presença de Geraldo Vandré e a sua vontade de manter esse grupo unido 

foram de grande relevância, o cantor reconhecia o valor musical e a inovação que 

o “Quarteto Novo” significou para sua obra e para a música popular: 

 

O Theo queria fazer um tipo de coisa que ele tinha na cabeça, o Heraldo 
tinha outra coisa na cabeça. Juntar os quatro, tinha que ser um louco 
como o Geraldo, na época, que trancava, chegava a trancar os quatro. 
(...) O Geraldo trancava eles no porão, porque senão cada um saia pro 
seu lado. Então por um lado eles devem achar assim... se você falar com 
os quatro... ele era louco, né! De onde é que se viu trancar quatro  
barbados dentro de um porão... Mas ele... era uma vontade que aquilo 
desse certo, que aquele quarteto acontecesse... e aconteceu por um 
disco né...

45
 

 

Com apoio e incentivo de Vandré, o “Quarteto Novo” criou músicas de 

caráter regional utilizando recursos diversos e se valendo de um conhecimento 

profundo a respeito da música universal. 

Há um grande debate historiográfico em torno das tendências musicais na 

quais estão inseridos Geraldo Vandré, o “Quarteto Novo”, Edu Lobo, Chico 

Buarque e Sérgio Ricardo, entre outros, tendendo a inseri-los num grupo de 

artistas chamados de “engajados”. Porém, gostaria de ficar aqui com o conceito 
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de “estrutura de sentimentos” de Raymond Williams, a abordagem que faço a 

partir deste conceito é a de pensar como estes artistas expressaram o tempo e o 

espaço em que viveram, sendo a música não somente um objeto de pesquisa, 

mas fontes de pesquisa por meio das quais problematizo e busco compreender a 

realidade vivida e as experiências destas pessoas. O “sentimento” é uma ação 

política na medida em que cada pessoa percebe a sua realidade a partir dos 

desdobramentos sociais e manifesta suas emoções também dentro deste sistema 

de conhecimento e reconhecimento, a noção de “engajamento” circunscreve um 

campo da política e limita a sua concepção a uma intencionalidade, quando na 

verdade toda forma de expressão é política mesmo que não intencionalmente. 

Fazer canções como as da “Jovem Guarda”, por exemplo, é uma ação política 

que indica escolhas diante de uma realidade, a escolha da não contestação em 

relação à Ditadura Civil Militar. No entanto, há neste movimento um projeto de 

aproximação e disputa do mercado jovem com características voltadas para o 

comportamento que reforçavam a ideia de rebeldia da juventude. Os artistas 

participantes da Jovem Guarda não inventaram este aspecto, visto que esta é 

uma feição importada do Rock. 

Enfim, a racionalidade das canções é muito mais pensada pelos 

pesquisadores, críticos ou jornalistas do que por seus produtores, o processo 

criativo está muito mais relacionado ao sentimento que impulsiona o pensamento 

e a técnica do que o contrário. Quando esse processo se inverte, ocorrem 

equívocos. 

Geraldo Vandré fez escolhas, seja das temáticas ou da estética de suas 

canções, essas escolhas passam pelo clivo dos sentimentos e da sua noção de 

pertencimento a uma realidade histórica na qual seus interesses eram conflitantes 

em relação aos interesses da sociedade autoritária do Brasil. 

Ainda em 1966, foi lançado o terceiro LP de Vandré “Cinco anos de 

canção” pela Som Maior, este disco é na verdade uma coletânea contendo 12 

canções que, segundo Franco Paulino encarregado pela gravadora de fazer a 

apresentação do LP, concentra as canções que “mais definem o trabalho” de 

Geraldo Vandré. É um LP que traz além de canções já gravados no demais LP’s, 

canções como “Réquiem para Matraga”, “Porta estandarte”, “Canção do breve 
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amor”, “Se a tristeza chegar”, “Rosa flor” e “Quem quiser encontrar o amor”, 

anteriormente gravadas em compactos. 

Um único LP, não concentraria todas as canções que poderiam nesta 

época “definir o trabalho” de Vandré, porém por meio deste LP “Cinco ano de 

canções” podemos contemplar a pluralidade deste artista ao nos deparamos com 

canções de diferentes estilos e, também, de diferentes temáticas. Canções de 

amor, tais como “Canção do breve amor”, “Pequeno concerto que ficou canção”, 

“Rosa flor” entre outras e canções de temáticas sociais, tais como “Canção 

Nordestina” e “Réquiem para Matraga”. Cada uma delas com suas 

particularidades do ponto de vista musical, mas com força e firmeza 

características de Vandré. 

Na apresentação feita por Franco Paulino podemos identificar o destaque 

de um fio condutor desta obra, de um objetivo que permaneceu constante no 

trabalho de Vandré: “diminuir o vácuo existente, e cada vez maior, entre a 

realidade musical do nosso povo e o comportamento musical da maioria de 

nossos compositores”, ou seja, Vandré sempre buscou fazer música brasileira, 

seja qual for a temática ou estilo, sempre objetivou valorizar e dar visibilidade à 

Cultura Popular Brasileira. 

 

Imagem 7    

    

Imagem 8
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Franco Paulino inicia o texto de apresentação do LP “Cinco anos de 

canção” destacando: 

 
 

A verdade é que, quando Geraldo Vandré apareceu compondo, a música 
popular brasileira estava ficando cada vez menos brasileira e muito 
menos popular. E seu primeiro sucesso como compositor, um samba 
bem feito de parceria com Carlos Lyra, dispensava de uma vez a fórmula 
dos diminutivos fívolos e gartuítos, tão usados pelos bossanovistas de 
então. Era o ano de 1960 e este primeiro sucesso foi “Quem quiser 
encontrar o amor” feito de parceria com Carlos Lyra e lançado em discos 
RGE. A música marcava uma primeira procura da nossa realidade 
cultural. Abria mão daquela chave fácil e jazificada de estruturar 
composições. Daí Vandré se animou para uma tentativa mais séria e, 
sobretudo, pioneira de aproximar-se de uma temática nordestina, 
trabalhando-a num tipo  de canção de conteúdo bem mais coletivo. O 
resultado desta pesquisa de mais de dois anos refletiu-se concretamente 
nas músicas “Canção Nordestina” e “Fica mal com Deus” (...). A esta 
altura do campeonato começou a ficar clara a necessidade de símbolos 
de comunicação mais coletivos e mais identificados com a nossa 
realidade. E Vandré trabalhava na frente, muitas vezes (digo: quase 
sempre) contra a expectativa dos donos de nosso mecanismo de 
divulgação musical. Mas nem por isso deixou de fazer suas canções.

46
 

 

Vandré sempre se mostrou bastante crítico em relação à incorporação de 

elementos estrangeiros na música brasileira, não necessariamente impondo uma 

pureza à nossa música, mas buscando uma autoafirmação no que diz respeito à 

sua valorização, daí a sua divergência com os tropicalistas e até mesmo com os 

bossanovistas, mesmo tendo feito trabalhos em parceria com esses últimos. Seu 

afastamento em relação aos “rótulos” revela uma forte tendência de rejeição às 

influências da cultura norte-americana na música brasileira (numa atitude anti-

imperialista) e às temáticas, aparentemente, descomprometidas, mas também em 

relação ao que denominava como “panfletário”. O levantamento destas questões 

não é proveniente apenas do posicionamento de Geraldo Vandré, outros músicos, 

compositores e cantores brasileiros, realizaram também uma crítica em relação à 

Bossa Nova como tendência hegemônica do momento, sobretudo em meados da 

década de 1960, buscando um aprofundamento nas temáticas sociais e uma 

aproximação em relação aos estilos regionais. Muitos foram também, os 

equívocos ao se buscar uma construção da “autêntica” música popular brasileira. 

Alguns artistas adotaram posicionamentos mais intolerantes em relação às 
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influências do jazz e, sobretudo do Rock, na música brasileira. Não faltando 

manifestações desta postura, vale lembrar a “Marcha contra as guitarras”, 

ocorrida em julho de 1967, da qual Vandré participou, num momento em que o 

programa da TV Record “O fino da Bossa” perdia audiência para “as jovens tardes 

da Jovem Guarda”. Vandré sempre que pôde deixou claro a sua predileção pelos 

estilos regionais, como forma de valorização da cultura popular brasileira. A busca 

da autenticidade da música popular brasileira gerou em muitos momentos atitudes 

extremistas ao negar a própria dinâmica da construção cultural. 

 Nenhum estilo musical é propriamente “puro”, ou seja, ocorrem 

construções contínuas e ao aprofundar a análise a respeito da sua constituição 

veremos que até mesmo os estilos tidos como os mais tradicionais trazem 

consigo a influência de diferentes culturas e estão continuamente se modificando 

nas suas relações com o presente.  

Para compreender a postura de Vandré é importante refletirmos sobre a 

política de intervenção dos Estados Unidos nos países da América Latina e sua 

forte atuação e colaboração para com o Governo Militar no Brasil. Estudos 

recentes têm aprofundado o conhecimento a respeito do papel dos Estados 

Unidos na Ditadura Civil Militar no Brasil e nos ajudam a compreender o 

pensamento anti-imperialista e o surgimento dos movimentos nacionalistas no 

campo da cultura de esquerda. Ocorre, muitas vezes, uma generalização das 

relações culturais no que diz respeito à produção artística e também na 

abordagem historiográfica desta realidade. É preciso analisar estas questões com 

bastante cuidado, analisando suas particularidades. 

Se buscarmos a origem do Jazz, perceberemos a sua gênese 

revolucionária e fundamentada numa cultura de resistência dos negros norte-

americanos, assim como no Rock que tem suas matrizes também no blues. 

Em meio a todos estes questionamentos, surge em 1967 a “Tropicália”, um 

importante movimento que se propõe a romper com todo o “conservadorismo” 

presente na estética musical do período. Seus membros, entre eles Caetano 

Veloso, Gilberto Gil, Gal, Bethania, Tom Zé e Jorge Mautner trazem um debate 

filosófico a respeito da produção musical e incorporam nas suas canções, de 

forma declarada, as influências da música e da cultura estrangeira, mas ao 

mesmo tempo da cultura popular brasileira. A “Tropicália” traz como referenciais o 
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movimento antropofágico defendido na década de 1920 que teve como 

exponencial o manifesto de Oswald de Andrade, tem também, suas bases no 

“Concretismo” e na “Pop art”. 

Geraldo Vandré tinha sérias divergências e críticas em relação ao que era 

feito pelos tropicalistas, tendo em vista todo o debate sobre sua concepção a 

respeito da música popular brasileira. Podemos perceber que as articulações em 

torno das preferências musicais passam por questões políticas e pelas 

concepções que cada grupo ou pessoa adotava. O fazer artístico é tão complexo 

quanto as relações humanas, porque fazem parte destas, é expressão da forma 

como cada um compreende a realidade e se posiciona diante dela. 

O “Tropicalismo” acaba por marcar uma tendência que foi se tornando 

hegemônica, principalmente por questionar a ideia do nacional-popular e de 

incorporar elementos da cultura estrangeira. A abordagem da mídia, dos críticos e 

dos “formadores de opinião” são também aspectos fundamentais para a 

consolidação desta tendência, no que se refere ao mercado cultural. Há na 

abordagem historiográfica da Música Popular Brasileira, enquanto movimento, 

algumas lacunas que precisam ser problematizadas. Muitos estudos foram 

realizados a respeito dos tropicalistas, dos bossanovistas e até mesmo da “velha 

guarda”, porém há uma geração de cantores e compositores, que assim como 

Geraldo Vandré, foram pouco estudados. Importantes questões se colocam para 

nós historiadores: O que houve neste processo de construção do saber histórico 

que acabou por evidenciar alguns e esquecer outros? Quais são as 

particularidades e semelhanças dos que foram esquecidos e dos que são 

lembrados? 

O Brasil é um país extremamente rico em termos de produção musical, 

mas posso afirmar que ainda hoje a censura se manifesta por meio da exclusão, 

empregada pela grande indústria cultural e justificada pelos “interesses de 

mercado”, que são também interesses políticos. 

A luta se faz em diferentes espaços e de diferentes formas, o papel que a 

música tem neste sentido é profundamente relevante, ela atua, intencionalmente 

ou não sobre esta realidade. As expectativas acerca das transformações sociais 

são múltiplas, haja vista que os setores que se articulavam e que atuavam cada 

vez mais num campo de oposição e resistência nunca foram homogêneos, havia 
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divergências, estratégias e projetos diferenciados, assim como as implicações 

acerca desta luta também foram diversas. 

As tensões e os conflitos da sociedade brasileira antes, durante e depois 

do golpe de 1964 são partes constitutivas da música produzida nestes momentos 

e todas estas questões nos ajudam a compreender a trajetória de Geraldo Vandré 

e de outros artistas, compreender inclusive a produção do esquecimento e o que 

se buscou silenciar.   

 

(...) Sempre acreditei que arte só tem sentido quando está vinculada e 
comprometida com a vida. Nessa medida, arte, independente das 
nossas propostas conscientes ou inconscientes, vem do fato político e 
cria fato político (...)

47
 

 

A música e sua intrínseca relação com a política desempenhou um 

importante papel dentro da conjuntura brasileira em tempos de Ditadura, 

assumindo muitas vezes uma função comunicativa como veículo de expressões 

diversas. Sendo significada pela sociedade brasileira de acordo com os anseios e 

posicionamentos políticos de cada setor. A forma como o público reagia diante 

das composições e apresentações, assim como a predileção por determinados 

estilos ou movimentos, nos dá indícios da complexidade e da dinâmica da 

sociedade brasileira deste momento. O processo de identificação ou repulsão em 

relação às canções apresentadas chama a atenção para a pluralidade existente, 

tanto nos aspectos de produção como nos de recepção, ou seja, as escolhas 

eram políticas e envolviam muito mais elementos do que uma simples apreciação 

ou depreciação das expressões artísticas. 

As análises a respeito da nossa contemporaneidade passam por estas 

reflexões, não se trata de uma generalização dos fatos, mas de uma percepção e 

de um questionamento a respeito das reminiscências de um passado onde cada 

ação foi significada de formas diferentes, incidindo sobre elas e seus agentes 

formas de recepções também diferentes, seja pela aceitação ou negação das 
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mesmas, pela identificação ou pela repulsão, pela memória ou pelo 

esquecimento.  

O ano de 1968 significou um momento de grande mobilização de forças 

que vinham se constituindo historicamente, foi um momento onde a radicalização 

se deu tanto no campo da repressão como no campo da resistência, por razões e 

por motivações diferentes. O que se assistiu e o que foi vivido no Brasil e no 

mundo em 1968 foi a eclosão de uma verdadeira batalha, que já vinha se 

constituindo há anos. Uma série de valores cristalizados foi questionada e as 

ações e busca pela liberdade foram combatidas severamente pelas forças 

autoritárias. Pessoas do mundo inteiro questionavam o discurso evolucionista 

promovido pelos defensores do Capitalismo, que por sua vez, já havia mostrado 

suas contradições no pós-guerra. Ações bélicas eram alvos de intensas críticas, o 

poder norte-americano era atacado dentro e fora do país, o imperialismo das 

nações que se autoproclamavam “civilizadas” dava mostras da destruição, da 

barbaridade e dos crimes cometidos contra os povos da América Latina, da Ásia e 

da África. 

Em meio a todas estas questões, muitos intelectuais, estudantes, 

trabalhadores, religiosos e artistas tendiam cada vez mais a assimilação ou 

simpatia pelas ideias marxistas e à incorporação destas em suas práticas, ou 

simplesmente se viam num momento em que não lutar, da forma como se podia, 

era na verdade uma negligência em relação aos direitos humanos. 

No Brasil, 1968 representou um “tempo de escolhas”, como afirma Catarina 

Meloni48, no título do seu livro. Muitos jovens estudantes, intelectuais e operários 

se viram diante de uma realidade em que resistir significava se arriscar, se 

comprometer, abrir mão de suas relações pessoais e familiares e enveredar por 

um caminho de luta, de clandestinidade, de prisões, de torturas, mas também um 

caminho de esperança no qual as transformações desejadas eram quase uma 

certeza.  

Vandré fez parte deste momento, e também fez suas escolhas, também se 

arriscou e também foi reprimido. Mas, assim como todos que lutaram deixou um 
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legado, o legado de que outra realidade é possível, de que outros projetos de 

sociedade foram defendidos, de que pouco resta a fazer se não houver a crença 

na transformação. Somos herdeiros de uma tradição de luta, as lutas do passado 

podem e devem ser retomadas, de diferentes formas, em diferentes espaços, com 

diferentes “armas”. 

 

Imagem 9 

Na capa original do LP 

“Canto Geral”, gravado pela EMI – 

ODEON em 1968 há duas imagens 

divididas por uma faixa onde consta 

o título do LP e o nome do cantor. 

Na parte superior há uma fotografia 

de uma boiada sendo conduzida 

por um boiadeiro, o gado unido, de 

cabeça baixa, segue a mesma 

direção. Na parte inferior da capa 

há uma fotografia de um grupo de 

pessoas reunidas, trabalhadores 

brasileiros, de cabeça erguida que olham e observam algo, mesmo tendo seus 

olhos ofuscados pela forte luz do sol. As duas imagens são apresentadas em tons 

monocromáticos, a boiada em verde e os trabalhadores em amarelo: as principais 

cores da bandeira do Brasil. Uma análise destes signos nos indica a presença de 

um discurso bem semelhante ao discurso da canção “Disparada”: Gente não é 

gado! Não segue ordens sem questionamento, gente confronta a luz para 

visualizar a verdade, se organiza, se mobiliza e, sobretudo luta pelo que acredita. 

Na contracapa um texto assinado por Vandré se relaciona ao discurso 

analisado na capa: 
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Imagem 10 

 

Retomar os versos de Bertold Brecht, em março de 1968 significa trazer 

um discurso de resistência, de crítica a um Estado autoritário, bem como a sua 

sociedade também autoritária, que não permitem a expressão da beleza, tal como 

concebida pelo artista, que gera uma circunstância de opressão tamanha e de 

violação de direitos essenciais que acabam por desencadear uma oposição 

expressa de diferentes formas, entre estas, a arte. Sendo a arte produto das 

experiências sociais, não havia para Vandré, diante do posicionamento adotado, 

como não falar das coisas que via e que vivia, não falar “de tantos erros”. 

Vandré reforça neste texto a ideia de que a música só se faz importante na 

medida em que está a serviço de uma comunicação que se pretende portadora de 

mensagens acerca das necessidades humanas. O cantor e compositor não 

buscava, e não busca ainda hoje, os rótulos de um mito ou de um herói, mas sim 

o reconhecimento de um ser que como profissional da canção fez o seu melhor 

diante da intenção de “dentro de uma necessidade real e concreta, repartir”. 

Repartir a riqueza que é construída pelos trabalhadores e da qual são mantidos à 
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margem. Assim como cada profissional, lançando mão das hierarquias 

constituídas e reforçadas pela mentalidade elitista, tem o seu valor, o cantor 

reconhece o valor de seu trabalho pela utilidade que se tem dele. Só assim se 

reconhece como merecedor da vida e cumpridor de suas atribuições (definidas 

por ele mesmo). Aprender a cantar e assim fazê-lo era para Vandré uma forma de 

experimentar a liberdade. 

Na parte final do texto de apresentação do LP “Canto Geral”, Vandré 

questiona o conceito de justiça na sociedade e na contemporaneidade em que 

vivia: “(...) os critérios de justiça do mundo em que vivemos ainda estão muito 

longe de poder dar-nos uma certeza e uma garantia mínima do que seja 

verdadeiramente justo ou injusto.” 

As fontes documentais indicam que Geraldo Vandré buscou pautar-se por 

um grande senso de justiça, esse aspecto é evidenciado pelas suas escolhas. Ele 

é grande apreciador da Literatura brasileira e sempre demosntrou ser um 

humanista. Além de ter cursado Direito, o que lhe amparou teoricamnte e lhe 

proporcionou a compreensão acerca da dimensão Legal e das arbitrariedades 

cometidas no Brasil antes, durante e depois da Ditatura Civil Militar, inclusive 

contra ele. 

A questão que ele levanta no trecho citado acima abrange as múltiplas 

relações de sua vivência, pode ser analisada no que se refere à Indústria 

fonográfica, às relações de poder da Indústria Cultural e dos meios de 

comunicação e da própria dinâmica da sociedade brasileira. É uma crítica aos 

sistemas político e econômico, mas é também uma crítica à Cultura do poder e às 

elites que justificavam a Ditadura com um discurso pseudo democrático. Todas 

estas questões atravessam a sua produção musical, as suas opções e até mesmo 

o posicionamento que assume nos dias atuais. 

A relação de Vandré com a Indústria fonográfica foi bastante tensa, um dos 

indícios disso é a constante troca de gravadoras, se observarmos seus LP’s 

poderemos compreender que cada um foi gravado por um selo diferente, como 

disse anteriormente. Nesta questão não interferiam simplesmente os interesses 

do cantor, mas também e principalmente o jogo de interesses das próprias 

gravadoras ao refletirem sobre as imposições do mercado. Numa sociedade onde 

o consumo era amplamente insentivado e o individualismo era pressuposto do 
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capitalismo a temática abordada por Vandré e outros cantores era no mínimo 

dissonante. 

Na canção “De serra, de terra e de mar” que compôs em pareceria com 

Théo de Barros e Hermeto Pascoal, podemos analisar o significado do ato de 

cantar para Vandré e a disponibilidade evidenciada, de abrir mão de seu conforto 

ou estabilidade: 

 

Eu sempre quis ser contente 
Eu sempre quis só cantar 
Trazendo pra toda gente 
Vontade de se abraçar. 
Eu tinha no sol mais quente 
A terra pra me alegrar 
E a serra florando em frente 
Lavava os seus pés no mar. 
E não era de ser feliz 
Não era de só cantar 
Quem tinha tudo o que quis. 
Se era pouco o que a gente tinha 
Por pouco porém convinha 
A vida inteira trocar. 
Mas um dia tudo mudou 
A vida se transformou 
E a nossa canção também.

49
 

 

Esta é uma “música de viola” com arranjos de mestres da música brasileira. 

Sua melodia é lenta e bastante tranquila se tornando mais intensa na segunda 

parte de sua execução quando tem início as batidas da percussão e o coro de 

vozes do Trio Maraya, ocorrendo também a intensificação da voz de Vandré. A 

questão central da canção é o “querer”, ou seja, como cantor ele sempre desejou 

cantar coisas belas e trazer a seus ouvintes a alegria e a harmonia, porém a 

realidade transfigurada o obriga a mudar o seu canto, a transforma-lo em um grito 

de guerra, em um instrumento de luta, o obriga a se afastar de sua zona de 

comodidade e a se enveredar por caminhos de confronto e luta: “Mas um dia tudo 

mudou, a vida se transformou e a nossa canção também”. 

Outra composição, “Cantiga brava”, pode ser lida como um estado de luta, 

tanto pela análise de sua letra como de sua melodia, com advertências e 

anuncios de que com a personagem não há brincadeira, que a coisa é séria: 
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O terreiro lá de casa 
Não se varre com vassoura, 
Varre com ponta de sabre 
E bala de metralhadora. 
(...) Como a noite traz o dia, 
Com tristeza ou com demora. 
Terá quem anda comigo, 
Sua vez e sua hora. 
O que sou nunca escondi, 
Vantagem nunca contei, 
Muita luta já perdi, 
Muita esperança gastei. 
Até medo já senti, 
E não foi pouquinho não. 
Mas, fugir, nunca fugi, 
Nunca abandonei meu chão.

50 

 

Esta canção é oriunda da trilha sonora do filme “A hora e a vez de Augusto 

Matraga” do diretor Roberto Santos, mas a sua retomada e inclusão no LP “Canto 

Geral” no ano de 1968 é sem dúvida uma mensagem de luta e de apoio à 

Guerrilha que se intensificava no Brasil, à necessidade e às razões de se “pegar 

em arma” para defender a liberdade. Num momento de radicalização de ambas 

as partes (poder vigente e resistência): “(...) morrendo e, porque não, matando, a 

vida importa somente pela doação que se faz dela, pelo sentido e pela direção 

(...)”. 

O apelo de luta perpassa quase todas as canções do LP, mas em “Maria 

Rita” a serenidade e o romantismo pedem passagem e representam um momento 

de conforto em meio a tanta tensão. Uma música de viola, com batida alegre e 

acompanhamento de um coro de vozes descontraído sugerindo festa. “Maria Rita 

com laços de fita” revela a beleza da simplicidade e exalta o encanto da mulher 

pertencente às classes populares. É uma canção que nos faz lembrar da 

pluralidade e das múltiplas habilidades do poeta e do cantor. 

“Ventania” (Geraldo Vandré e Hilton Acioly) cujo título preferido por Vandré 

era “De como um homem perdeu seu cavalo e continuou andando” nos remete ao 

episódio do III Festival da TV Record de 1967. As expectativas em torno desta 

canção, por parte do público e dos organizadores do Festival era a de se 

depararem com uma “Disparada II”, porém o mesmo não ocorreu, porque na 

realidade estas não eram as expectativas dos compositores, como disse Vandré 

na entrevista concedida à Globo News em 2010, cada canção é uma canção e 
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não existem comparações, assim como cada realidade é uma realidade. A 

verdade é que, apesar de “Ventania” não ter sido uma das finalistas deste festival, 

é uma boa canção e é expressão de uma fase marcada pela forte influência da 

“música de viola” desencadeada pela experiência de Vandré na produção da trilha 

sonora de “A Hora e a vez de Augusto Matraga” e de suas reflexões a respeito da 

importância deste estilo. Vandré apresentava neste momento o Programa 

“Disparada”, dirigido por Roberto Santos. Enfim, “Ventania” como outras canções 

do mesmo LP, traz a marca forte das expressões da Cultura Popular, das 

pessoas do sertão e das cidades interioranas do centro sul brasileiro. 

Apesar da inicial recepção positiva do público do Festival em relação à 

“Ventania” e à interpretação de Geraldo Vandré, que pela primeira vez defendia 

uma composição sua, atuando como interprete, ao lado do Quarteto Novo, os 

resultados finais não foram muito satisfatórios: 

 

Não obstante, o espetáculo começou com fartos aplausos para Geraldo 
Vandré, recebido com flores e um cartaz pendente da geral: “Vandré, 
ainda confiamos no júri”. Como um dos candidatos mais esperados, ele 
entrou lentamente, dramatizando sua condição de favorito, para cantar 
com o Quarteto Novo, ‘Ventania’, na qual o boiadeiro de ‘Disparada’ 
largava o cavalo para virar chofer de caminhão. A música começava com 
uma buzina altissonante, foi aplaudida e ao final Geraldo Vandré retirou-
se emocionado, quase chorando, ansioso por saber como se saíra.(...)

51
 

 

A canção acabou sendo eliminada na fase final, cujas preferidas foram 

“Ponteio” de Edu Lobo e “Domingo no Parque” de Gilberto Gil. Este foi um 

Festival com músicas de grande qualidade, de vertentes e referenciais diversos, 

mas o fato de ter sido desclassificada da final e até mesmo ter recebido vaias de 

parte do público que assistia as apresentações não desqualifica a canção: 

 

Meu senhor, minha senhora, 
vou falar com precisão. 
Não me negue nessa hora, 
seu calor, sua atenção  
A canção que eu trago agora 
fala de toda a nação. 
Andei pelo mundo afora 
querendo tanto encontrar 
um lugar prá ser contente 
onde eu pudesse mudar. 
Mas a vida não mudava 
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mudando só de lugar.  
Que a morte que eu vi no campo 
encontrei também no mar. 
Boiadeiro, jangadeiro iguais 
no mesmo esperar, 
que um dia se mude a vida 
em tudo e em todo lugar (...)

52
 

 

 

O suave som da viola faz a introdução deste canção, acompanhada por um 

coro de vozes que expressa de forma harmônica a intenção dos versos: 

simplicidade e força ao mesmo tempo. A mensagem principal desta canção é a 

cumplicidade e o pertencimento a uma mesma realidade, apesar das 

particularidades de cada personagem apresentado: boiadeiro, jangadeiro, soldado 

ou “chofer de caminhão”, todos fazem parte da triste realidade brasileira que 

semeia morte em todos os cantos do país: “Que a morte que vi no campo/ 

encontrei também no mar”. O sentido em que a palavra morte é empregada 

estrapola o seu significado e atinge um sentido de miséria, exploração e  

desrespeito em relação às pessoas pertencentes à classes populares. 

Há na canção a adivertência:  

 

Se você não vive certo,  
se não ouve o coração, 
não se chegue muito perto, 
não perdôo ingratidão. 
Riso franco, peito aberto, 
vou cantar minha canção. 
De setembro a fevereiro 
o que vir não vou negar. 
Rodando país inteiro, 
norte, sul, sertão e mar, 
aprendi ser tão ligeiro 
que ninguém vai segurar.

53
 

 

A experiência, a aprendizagem por meio das dificuldades e dos sofrimentos 

configura na canção a capacidade da personagem de se fortalecer e de encarar 

com firmeza as adiversidades que encontrar. 

 Vandré finaliza a canção com o verso: “Cantador serei primeiro, cantando 

não por dinheiro, por justo anseio geral”. O “justo anseio geral” é o que Vandré 
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persegue e comunica em suas canções. E é também, ao mesmo tempo, uma 

característica de sua prática que incomoda a repressão. 

Na canção “O Plantador” que compôs em parceria com Hilton Acioli, as 

relações de poder entre “o dono da terra” e “o plantador” são problematizadas: 

 

Quanto mais eu ando, 
Mais vejo estrada 
E se eu não caminho, 
Não sou é nada. 
Se tenho a poeira 
Como companheira, 
Faço da poeira 
O meu camarada. 
Se tenho a poeira 
Como companheira, 
Faço da poeira 
O meu camarada. 
O dono quer ver 
A terra plantada. 
Diz de mim que vou 
Pela grande estrada: 
"Deixem-no morrer, 
Não lhe dêem água, 
Que ele é preguiçoso 
E não planta nada." 
Eu que plantei tudo 
E não tenho nada, 
Ouço tudo e calo, 
Na caminhada. 
Deixem que ele diga, 
Que eu sou preguiçoso, 
Mas não planto em tempo 
Que é de queimada. 
Deixem que ele diga, 
Que eu sou preguiçoso, 
Mas não planto em tempo 
Que é de queimada.

54
 

 

A crítica à concentração de terras e à exploração da gente que vive dela é 

constante, assim como à desqualificação que as classes dominates acabavam 

por fazer em relação ao trabalhadores. Nesta canção, “o plantador” surge como 

personagem que reconhece o seu valor, que identifica a violação dos seus 

direitos e que se auto afirma dentro da sua sabedoria e do conhecimento que tem 

sobre o seu ofício. Essa é mais uma “música de viola”, parte integrante do LP 

“Canto Geral”, sua melodia é lenta e nos transporta ao regionalismo dos 

trabalhadores rurais, ao tipo de música que produziam e que admiravam. 
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 7ª faixa do LP “Canto Geral” gravado pela EMI Odeon em 1968. 
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Podemos notar que a escolha das melodias, de autoria de Vandré ou dos músicos 

que foram seus parceiros, está sempre à serviço das letras e que se articulam 

perfeitamente à mesagem que o compositor deseja comunicar. Esta característica 

acaba por potencializar a sua recepção e a interpretação de Vandré desencedeia 

um conjunto de sentimentos que nos aproximam da complexa realidade vivida 

pelos personagens, que na realidade são referências aos grupos sociais com os 

quais se identificava. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

71 

 

Capítulo 2. Música e Política: A voz e o gesto 

 

 
“(...) E a morte, o destino, tudo 

A morte e o destino, tudo 
Estava fora do lugar 

Eu vivo prá consertar...” 
Disparada (Geraldo Vandré e Theo de Barros) 

 
“(...) Quem sabe faz a hora 

Não espera acontecer...” 
Prá não dizer que não falei de flores 

(Geraldo Vandré) 
 

 

Neste capítulo analiso características marcantes de Geraldo Vandré, que 

nos ajudam a compreender a sua relação com o público. O foco neste momento é 

a força que imprimia a seu canto, a forma como se apresentava e agia nos 

palcos, sua voz, seus gestos e suas expressões. Levando em consideração que 

essas características não passavam despercebidas pela repressão. 

Compreender a prática social de Vandré exercida por meio da música é 

fundamental para aprofundar as análises a respeito da repressão que sofreu e 

também da sua atuação no campo da resistência. Por isso, neste capítulo realizo 

uma análise a respeito da forma como o cantor se antagonizou aos projetos da 

sociedade autoritária e ao Estado repressivo construído por esta. O estudo das 

características de Geraldo Vandré, das suas relações sociais e das suas 

concepções sobre a função da música, situando-a no campo da Cultura Popular, 

possibilitou um aprofundamento maior da problemática acerca das fontes 

produzidas pela repressão. Suas canções são analisadas aqui como fontes da 

resistência que suscitam o levantamento de questões importantes. 

 No início da década de 1960, Geraldo Vandré viajava frequentemente a 

São Paulo, onde conviveu com um grupo de cantores e compositores liderado por 

Paulo Cotrim, que se reunia numa pensão perto do Colégio Mackenzie. Em pouco 

tempo, Vandré começou a fazer também a melodia de suas canções. Teve várias 

parcerias e, em 1964, gravou seu primeiro LP, Geraldo Vandré, pela Áudio-

Fidelity. Este LP reúne as suas primeiras canções, a maioria com temáticas sobre 

relações amorosas e influências da Bossa Nova, mas entre elas estava “Canção 

Nordestina”, que impressionou o público pela sua força ao cantar e pelas 
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influências da música do sertão com que teve contato desde a infância, sendo 

estas, características marcantes no trabalho de Geraldo Vandré. O jornalista 

Celso Lungaretti, durante a entrevista que me concedeu em 2010, falou a respeito 

desta canção: 

 

(...) a Canção Nordestina é que me fascinou, aquele grito no meio da 
música, uma coisa que eu nunca tinha ouvido. Então naquele momento 
eu passei a acompanhar, passei a me interessar, passei a gostar, né, da 
música dele. E batia, né, com uma época que eu mesmo estava 
entrando nesse mundo, estava entrando da militância Estudantil primeiro 
tal, então foi o de todos que as pessoas que... o pessoal do movimento 
estudantil gostava, era o Sergio Ricardo, tinha o Gilberto Gil que no 
começo era música bem engajada, depois que abriu em outras direções, 
o Edu Lobo. De todo esse pessoal o que eu me identifiquei foi com o 
Vandré. Talvez por ser mais... e também um romântico, né, ele era um 
romântico, a coisa dele tinha um lado pessoal de contar histórias que 
afetavam, quer dizer, a posição política afetava os amores, afetava todas 
as esferas da existência. Não era coisa dita, que outras já... vamos dizer 
ele se colocava como individuo no centro da opção política, outros 
falavam da vida do operário, do favelado, do capoeirista, é... procuravam 
um modelo fora. Ele era o único que trouxe isso pra dentro da sua 
existência, as letras dele trazem assim todo esse... é a letra de um poeta 
engajado falando de suas opções... (sic.) 

55
. 

 

Celso Lungaretti se impressionou com a forma como Geraldo Vandré 

cantou a Canção Nordestina, não somente pela letra da canção, mas, sobretudo 

pela forma como o Vandré a cantou. O grito no meio da música é algo forte que 

traz para a plateia a agonia vivida pelos nordestinos diante da seca e do descaso 

do poder público em relação a sua região. Celso Lungaretti viu em Vandré um 

artista comprometido com as causas populares que não simplesmente falava 

sobre a situação destas pessoas, mas que se posicionava junto a elas e que 

expressava seu sentimento de forma intensa por meio da música. Essa energia 

poética de Geraldo Vandré, expressa por exercícios de improviso no meio de 

suas canções, é algo bastante recorrente em suas interpretações e é por meio 

destes, juntamente com seus gestos no palco e tudo que compõe a sua 

performance, que expressa o significado do que é, para ele, o ato de cantar. 

O conceito de performance abordado neste trabalho tem suas bases no 

estudo realizado por Paul Zumthor. O autor estabelece um estudo sobre a 
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 Entrevista com Censo Lungaretti, jornalista que atuou no Movimento Estudantil na década de 
1960 e na VPR no início da década de 1970. 
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literatura e suas formas de apreensão, formas estas que podem mudar de acordo 

com as suas práticas discursivas: 

 

(...) Se admitirmos que há, grosso modo, duas espécies de práticas 
discursivas, uma que chamaremos, para simplificar, de ‘poética’, e uma 
outra, a diferença entre elas consiste em que o poético tem de profundo, 
fundamental necessidade, para ser percebido em sua qualidade e para 
gerar efeitos, da presença ativa de um corpo: de um sujeito em sua 
plenitude psicofisiológica particular, sua maneira própria de existir no 
espaço e no tempo e que ouve, vê, respira, abre-se aos perfumes, ao 
tato das coisas (...)

56
. 

 

Quando se utiliza, na literatura, todos os sentidos possíveis, sua 

experiência se dá de forma mais plena e atinge diferentes propósitos. Paul 

Zumthor trata da importância da voz e da oralidade, assim como dos gestos e do 

espaço na constituição de uma abordagem da performance em sua totalidade. A 

força gerada pela voz envolta em sentimentos e sentidos adiciona e transforma o 

texto lido, gerando uma ação dinâmica de transmissão e recepção simultâneas, 

que incorpora todos os elementos presentes nesta ação. 

 

(...) A canção que cantava o ambulante de minha adolescência 
implicava, por seus ritmos (os da melodia, linguagem e do gesto), as 
pulsações do corpo desse cantor, mas também do meu e de todos nós 
em volta. Implicava o batimento dessas vias concretas, em um 
momento dado; e durante alguns minutos esse batimento era comum, 
porque a canção o dirigia, submetia-o à sua ordem, a seu próprio ritmo. 
A canção tirava dessa tensão, portanto, uma formidável energia que 
sem dúvida nem o pobre diabo do cantor nem eu, seguramente, aos 
doze anos, tínhamos consciência: a energia propriamente poética. 
(...)

57
. 

 

Essa energia poética surge nas canções não apenas pelo teor de suas 

letras, mas por tudo que a circunda e a constitui, a voz do cantor apresenta 

características fundamentais para a percepção da canção, os tons, a intensidade, 

as variações, tudo implica em sua composição. Os gestos, a força com que opera 

seus movimentos e o sentimento gerador disso tudo, atinge a plateia que também 

se torna parte desta energia, assim como a melodia a compõe e altera a sua 

percepção.  Ou seja, a performance desempenha um importante papel atribuindo 
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 ZUMTHOR, Paul. Performance, recepção, leitura; Suely Fenerich. São Paulo: EDUC, 2000. trad. 
Jerusa Pires Ferreira. P. 41. 
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 Idem. P. 46 
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significações e resignificações nos diferentes instantes e circunstâncias de sua 

apresentação e percepção. 

As reflexões de José Miguel Wisnik acerca da música se constituem em 

importante contribuição para este estudo no que diz respeito à análise e 

interpretação das músicas que utilizamos como fonte. O autor é professor de 

Teoria Literária na Universidade de São Paulo (USP) e compositor, desenvolveu 

seu mestrado e doutorado nos campos da Literatura e da Música. No texto, 

“Algumas questões de música e política no Brasil”, Wisnik afirma que a música 

mantém com a política um vínculo operante e nem sempre visível, nesta 

afirmação, a questão central não se refere à letra e sim à música, a melodia que 

compõe em conjunto com a letra a canção.  

 

(...) Estando muito próxima daquilo que conseguimos experimentar em 
matéria de felicidade humana, a música é um foco de atrativos que se 
presta a variadas utilizações e manipulações. Instrumento de trabalho, 
habitat do homem-massa, meio metafísico de acesso ao sentido para além 
do verbal, recurso de fantasia e compreensão imaginária, meio 
ambivalente de dominação e de expressão de resistência, de compulsão 
repetitiva e de fluxos rebeldes, utópicos, revolucionários, “a música é 
sempre suspeita”, dizia um personagem de Thomas Mann em Montanha 
Mágica (...)

58
. 

 

Wisnik afirma que a música atinge os seres humanos de forma a provocar 

um desencadeamento de sensações e sentimentos que podem provocar reações 

diferentes de acordo com os seus ritmos. A sua utilização se dá de forma ampla, 

podendo ser com propósitos de manipulação (como é o caso das propagandas) 

ou de resistência.  

Ou seja, a melodia, o ritmo e a harmonia de uma música são fundamentais 

para a recepção de suas mensagens. Quando existe uma junção de tudo isso 

com a letra e com a performance de Vandré, ocorre, então, uma potencialização 

da forma como chega até seus ouvintes, podendo despertar sentimentos 

diversos. 

 

(...) O ritmo do samba e do hino constituem duas configurações 
pulsionais diferentes, fazendo-se lembrar aquilo que os gregos 
chamavam de ‘ethos’ da música: o seu caráter, um certo padrão de 
sentido afinado segundo um uso, e que fazia com que algumas melodias 
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Cultura Brasileira: Temas e situações. São Paulo: Ática, 1987. p. 115 
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fossem guerreiras, outras sensuais, outras relaxantes, e assim por diante 
(...)

59
. 

 

O caráter da música ou, como denominavam os gregos, o “ethos”, 

influencia em sua percepção e recepção. De alguma forma, estimula os 

sentimentos e os sentidos como se nos convidasse a “dançar”, não apenas 

fisicamente, mas no campo das ideias e do pensamento. Da mesma forma que 

um perfume nos traz a memória de algum lugar, pessoas ou situações, a música 

pode nos transportar a um campo da nossa subconsciência muitas vezes não 

evidenciado por outros estímulos. A combinação do “ethos” da música com a letra 

proporciona uma harmonização de sons e sentidos que, aliados à voz, aos gestos 

e aos espaços, compõem a sua força. 

A função da música, como vimos anteriormente, para Geraldo Vandré é a 

de comunicar. Nas suas canções, o que comunica e expressa é a situação de 

uma população carente que é excluída dos planos de desenvolvimento 

econômico propostos pelas classes dominantes no Brasil, situação esta que faz 

parte da realidade vivida pelo compositor. Suas canções expressam, na verdade, 

a forma como ele sentiu e viveu esta realidade, sendo fruto de suas experiências. 

Na canção “Vou caminhando”, a afirmação de que “meu canto e meu riso 

não são pra enganar” indica claramente os propósitos de Geraldo Vandré de 

colocar em evidência, por meio de sua música, as tensões e conflitos presentes 

na sociedade. Este discurso se contrapõe ao discurso do Governo Militar que, por 

meio da propaganda e dos mecanismos repressivos, buscava ocultar estas 

contradições. Neste momento, o aparato repressivo ainda estava sendo 

organizado e a música, em conjunto com os demais movimentos artísticos, ainda 

não era o principal alvo da repressão, que concentrava seus esforços desde o 

golpe de 1964 na implantação da “operação limpeza” que tinha por objetivo 
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 Idem, p. 177 
Nota: O autor cita, posteriormente,e o exemplo do ritmo do samba "Com que roupa?", de Noel 
Rosa, e do Hino Nacional. O primeiro verso do samba de Noel Rosa foi composto inicialmente 
com melodia igual a do Hino Nacional, é claro que não propositalmente, tanto que o compositor 
fez uma pequena alteração antes de gravá-la. Mas chamou a atenção de Wisnik o poder que a 
melodia proporciona à canção, o caráter significativo do som para a recepção do público. Neste 
sentido, o samba se coloca como algo descontraído e muitas vezes chamado de “marginal”, a 
alteração de seu ritmo original para um ritmo de hino alteraria totalmente o seu significado.  
Podemos observar que mesmo havendo semelhança nos acordes e na melodia, o ritmo adotado, 
que significa a duração e acentuação dos tons e pausas, caracteriza uma diferença marcante na 
recepção da música, as reações e sensações desencadeados são totalmente diferentes. 
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“eliminar os inimigos da Revolução”, atuando, sobretudo no que diz respeito às 

pessoas que integravam os quadros políticos, militares e funcionários públicos 

que pudessem, na ótica dos defensores do golpe, apresentar algum tipo de 

ameaça ao regime instalado.  

O aparato repressivo foi construído aos poucos e sua atuação se 

intensificou, sobretudo após o Ato Institucional nº 5, quando suas estruturas de 

vigilância e investigações atingiram um alto grau de poder, fundamentação legal e 

organização. 

Ocorre então que nos anos iniciais da Ditadura Civil Militar, Geraldo Vandré 

não teria intervenção direta do governo em sua obra, no entanto, isso não 

significa que o cantor não tivesse suas atividades vigiadas. Porém, como veremos 

no próximo capítulo, Vandré já vinha sendo observado pelos agentes da 

repressão desde 1965. Esta vigilância ocorreu inicialmente nos espaços de 

manifestações públicas em que esteve presente, eram ações organizadas por 

operários, movimentos de base, setores religiosos e estudantis. Nestas ocasiões, 

Vandré se apresentava artisticamente e também expressava o seu apoio aos 

movimentos, estas atitudes eram registradas por agentes do Departamento de 

Ordem Política e Social de São Paulo (DOPS/SP), que qualificavam o cantor 

como alguém que “compartilhava dos ideais da esquerda” e que “participava 

intensamente das agitações”. Essas qualificações atribuídas a Vandré pelos 

agentes infiltrados da repressão nos movimentos de resistência, faziam parte da 

montagem do sistema de informações que o Governo Militar estava construindo, 

as evidências da articulação de Geraldo Vandré e suas músicas com os grupos 

que se colocavam no campo da resistência não trouxeram implicações imediatas, 

mas foram registradas pelos repressores com intuito de “reunir provas” que 

pudessem indicar o “crime político”. 

Em 1966, a canção de Geraldo Vandré e Fernando Lona, “Porta 

Estandarte”, foi vencedora do Festival da Excelsior: 

    

Olha que a vida tão linda se perde em tristezas assim 
Desce o teu rancho cantando essa tua esperança sem fim 
Deixa que a tua certeza se faça do povo a canção 
Pra que teu povo cantando teu canto 
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Ele não seja em vão (...)
60

 

  

Nesta canção, há a presença recorrente da proposta de dias melhores (esta 

marca estará presente em muitas outras composições de Geraldo Vandré) termos 

como “esperança e o dia da alegria” sugerem a crença de que a situação do país 

se transformaria em algo melhor, principalmente para os sujeitos sociais 

representados em suas canções. 

 Mas há uma particularidade em sua obra, Vandré apresenta personagens 

populares que são dotados da capacidade de transformação social, nela, estes 

não são sujeitos passivos que esperam que a situação se transforme por 

intermédio de uma mudança que venha de cima pra baixo. A temática de suas 

canções aborda uma questão importante a ser destacada que é a justiça social; 

não se trata simplesmente da busca da felicidade, mas a noção de que a 

sociedade em que seus personagens estão inseridos é permeada por 

contradições e desigualdades que precisam ser superadas. Esta questão será 

melhor desenvolvida nas páginas seguintes, quando analiso, por exemplo, a 

disputa entre “Disparada” e “A banda” no Festival Internacional da Canção de 

1966, promovido pela Record. 

 

2.1  “As visões se clareando” 
 

Como vimos anteriormente, em 1965, Geraldo Vandré foi convidado por 

Roberto Santos para fazer a trilha sonora do filme A hora e a vez de Augusto 

Matraga, baseado no conto de Guimarães Rosa. Esta foi uma importante 

experiência para ele e marcou significativamente sua produção artística. 

 Após uma extensa excursão pelo Brasil, na ocasião dos shows da Rhodia 

em companhia do Trio Novo, Vandré passou por São Paulo e apresentou uma 

nova canção que fizera em parceria com Theo de Barros: “Disparada”. Esta 

canção foi inscrita no Festival da Record de 1966, defendida por Jair Rodrigues 

acompanhado pelo Trio Marayá e, de forma inédita, dividiu o primeiro lugar com 

“A Banda”, de Chico Buarque. 
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 Introdução de “Porta Estandarte”. 1ª faixa do LP “Cinco anos de canção” de Geraldo Vandré. 
Som Maior, 1966. 
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Aprendi a dizer não, 
ver a morte sem chorar  
e a morte o destino tudo  
a morte e o destino tudo 
estava fora de lugar  
Eu vivo pra consertar (...) 

  

Há, nesta canção, uma ligação constante da temporalidade entre presente, 

passado e futuro, assim como uma missão perseguida no discurso musical: a 

busca de “um dia melhor”, da esperança de construir uma sociedade mais justa. 

“Disparada” é uma música de viola, é um trabalho significativo na carreira de 

Vandré. Não somente a letra traz influências da sua experiência no filme A hora e 

a vez de Augusto Matraga, como também traz um boiadeiro como personagem 

central da canção que possui muitas características semelhantes as de Augusto 

Matraga. Novamente há a presença de um personagem que revela a força de um 

homem simples, do “povo” que é capaz de mudar seu próprio destino, de refletir 

sobre si e sobre a sua condição e de questionar as relações de poder. 

Na melodia, é possível perceber uma maior preocupação de Geraldo 

Vandré com os arranjos musicais que, naquele momento, passava a compor e se 

apresentar com músicos como Ilton Aciolli, Marconi Campos e Behring Leiros do 

Trio Marayá e com Theo de Barros, Heraldo do Monte e Airto Moreira, do 

inicialmente chamado de Trio Novo e, depois da entrada de Hermeto Pascoal, de 

Quarteto Novo, tendo este grupo sido criado com o apoio de Vandré, como vimos 

no primeiro capítulo. Estas parcerias trouxeram, para as canções e apresentações 

de Geraldo Vandré, elementos fundamentais da cultura popular. A incorporação 

destes elementos (arranjos, instrumentos, vocais) potencializou o desejo inicial do 

cantor de exercer uma comunicação com seu público, desencadeando 

sentimentos e reações intensas. 

A estrutura dos Festivais foi muito importante para a construção da MPB e 

das suas relações com o público. Geraldo Vandré já havia ganhado o Festival da 

Excelsior neste mesmo ano com “Porta Estandarte”, mas sua participação no 

Festival da Record com “Disparada” é sem dúvida um momento marcante em sua 

carreira. Neste festival houve uma importante experiência da canção “Disparada” 

e sua significação para o público e para seus autores, músicos e intérpretes. Zuza 

Homem de Mello apresenta em seu livro “Era dos Festivais: Uma parábola” 

importantes informações a respeito dos desdobramentos destas experiências: 
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(...) A concentração de Jair surpreendeu a todos, habituados a vê-lo 
despachado e dispersivo em seus sambas. Porém, os mais intensos 
comentários se fixaram nos surpreendentes estalidos que ecoavam pelo 
teatro cada vez que Airto castigava as mandíbulas do mais estrambótico e 
vigoroso instrumento que jamais repercutiu no Teatro Record. Ninguém 
imaginava que uma queixada de burro pudesse ser aproveitada como 
instrumento de percussão com resultado tão poderoso, como se nele 
estivessem embutidos um amplificador e uma câmara de eco. "Disparada" 
provocou uma vibração generalizada, francamente superior a qualquer 
outra concorrente daquela noite. No restaurante El Potro, onde se 
reuniram depois vários participantes, o emotivo Vandré chegou a chorar 
com a receptividade à sua música

61
. 

 

A reação que esta canção provocou no público foi extremamente 

significativa, a letra da música, seus arranjos musicais e a interpretação de Jair 

Rodrigues geraram uma energia capaz de surpreender os organizadores do 

evento e todos os seus participantes. Zuza Homem de Mello (2003) chama a 

atenção para a utilização da queixada de burro, que marca a percussão e de onde 

surgem os sons dos tiros de rifle.  A plateia foi ao delírio ao ouvir esta canção 

ainda na fase classificatória. A vibração a qual Zuza se refere se deu por múltiplos 

fatores. A preferência de parte do público por “Disparada” precisa ser 

compreendida dentro de uma dimensão em que a música atuou num campo de 

resistência e que os sentimentos desencadeados surgem a partir de uma 

identificação, que se constrói dentro de um momento conflituoso em que o 

posicionamento político é evidenciado de todas as formas possíveis. Dentro da 

estrutura de um festival, assumir a preferência por determinada música 

demarcava tendências políticas. 

Os festivais eram transmitidos também pela televisão, o que fazia com que 

a difusão das músicas atingisse um grande número de pessoas. Ainda na fase 

classificatória do Festival da Record de 1966, duas canções já eram indicadas 

como favoritas: “Disparada”, de Vandré e Theo de Barros e “A Banda”, de Chico 

Buarque. Essa disputa atingiu grande popularidade e acabou gerando diferentes 

formas de identificação: 

 

Nenhum tema artístico ganhou tão rapidamente as ruas, sendo discutido 
por frequentadores de bares e botequins, por motoristas e passageiros 
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nos táxis, pela aluna e o professor, a dona de casa e a empregada. 
Faziam-se apostas nos elevadores, todo mundo tinha um palpite, cada 
um preferia um ritmo. Acontecia uma discussão sobre estética na rua, o 
gari e o jornaleiro argumentavam o que era mais bonito, o que era mais 
moderno, o que era mais antigo, qual letra era melhor... O Brasil inteiro 
viu pela primeira vez que música popular era coisa muito séria

62
. 

 

 A forma como a canção “Disparada” ganhou popularidade e passou a fazer 

parte das discussões no cotidiano corroborava para que outras reflexões fossem 

suscitadas, não somente em relação à estética, mas junto com esta, ao que a 

música comunicava. As discussões sobre música eram, também, discussões 

políticas que geravam graus de identificação e repulsão de acordo com as 

tendências adotadas na época. Para a repressão, esta relação entre Vandré e o 

público acabou sendo qualificada como “subversiva” e o cantor como 

“esquerdista”. Esta constituição de Vandré e sua obra, realizada pela repressão, é 

evidenciada pela análise dos documentos do DOPS/SP analisados no capítulo 

anterior. 

É importante refletir sobre a atuação de Jair Rodrigues e a importância da 

performance desenvolvida na apresentação de “Disparada”: 

 

Quando Jair entrou no palco pela primeira vez para cantar "Disparada", a 
plateia foi pega de surpresa. Era outro Jair Rodrigues. Ao atingir o meio 
do palco, parou diante do microfone, manteve a perna esquerda à frente, 
a direita para trás, ficou de perfil, apenas com o tronco voltado para o 
público, amarrou a cara e atacou: ‘Prepare o seu coração/ pras coisas 
que vou contar/ eu venho lá do sertão/ eu venho lá do sertão/ eu venho 
lá do sertão/ e posso não lhe agradar...’. O público manteve um silêncio 
sepulcral. Apelidado de "Cachorrão", Jair, um cantor buliçoso que 
provocava gargalhadas com o espalhafato com que apresentava 
sambas, cantou a música inteira sem dar um sorriso.(...) Quando atingiu 
a nota mais aguda nos versos ‘Na boiada já fui boi/ boiadeiro já fui rei/ 
não por mim nem por ninguém/ que junto comigo houvesse", o público 
prorrompeu em aplausos.

63
 

 

A forma como Jair Rodrigues cantou “Disparada” surpreendeu a todos e 

deixou claro o recado de que a música era coisa séria. O relato de Zuza Homem 

de Mello nos possibilita compreender a importância deste momento e a forma 

como os versos de Vandré atingiram a plateia por meio da interpretação de Jair 

Rodrigues e os arranjos de Theo de Barros. O sentimento contido nesta canção 

foi expresso maravilhosamente pelo intérprete e a plateia, que acompanhava 
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atentamente, compartilhou este sentimento se manifestando de forma intensa. A 

parábola do boiadeiro que virou rei foi compreendida pela plateia e o sentimento 

de que ninguém é senhor do destino de ninguém provocou uma explosão em 

palmas e gritos no momento em que Jair Rodrigues cantou os versos citados pelo 

autor. 

Ainda sobre “Disparada”, Zuza Homem de Mello declarou, em 2009, no 

Documentário O que sou nunca escondi: “Disparada foi pra mim a melhor música 

daquele Festival e eventualmente de todos os festivais”. 

Tive a oportunidade de ver o vídeo desta apresentação e analisar a 

performance e a recepção da plateia. Foi realmente um momento de grande 

energia poética. O significado deste evento, dentro de uma conjuntura de Ditadura 

Civil Militar, atingiu grandes níveis de identificação por parte do público, mas, por 

outro lado, colocou em evidência algo que os militares buscavam reprimir: o 

desejo de liberdade e a capacidade de luta. Desejo este que alguns militares 

puderam visualizar durante a apresentação de Jair Rodrigues, uma vez que é 

possível identificar, no vídeo, vários militares presentes assistindo atentamente e 

observando as reações do público. 

O resultado final deste Festival foi bastante inusitado. O júri, em sua 

primeira avaliação, apresentou o resultado de sete votos para “A Banda” e cinco 

votos para “Disparada”. Porém, o próprio Chico Buarque percebendo o significado 

e a qualidade da canção de Vandré e Theo de Barros, acabou questionando o 

resultado e se negando a receber o prêmio sozinho: 

 

-O júri pode decidir o que quiser. Eu não quero levar esse prêmio sozinho. 
Se "A Banda" for a primeira, eu devolvo o prêmio em público. 
(...) A surpresa gerou um tremendo alvoroço. Os jurados já tinham dado 
suas notas, havia uma decisão já entregue. Paulinho ponderou que a 
plateia estava dividida e as duas músicas estavam tão perto, que o melhor 
era mesmo o empate, pois qualquer um que perdesse seria um desastre 
para a empresa: metade ia achar maravilhoso e a outra metade ia achar 
péssimo (...)

64
. 

 

Por fim, o resultado acabou sendo de empate, o que sinaliza para uma 

complexa relação entre os organizadores dos Festivais, o júri, os artistas e o 

público. As posturas apresentadas pelo público, que não era homogêneo e se 
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posicionava de formas diferentes diante do momento vivenciado, influenciavam os 

resultados. As duas canções tinham caráter diferentes; o público, chamado por 

Zuza Homem de Mello de “mais politizado”, exigia a vitória de “Disparada”. Os 

anseios desta parcela do público estavam contidos na canção de Vandré. Uma 

derrota no Festival assumiria a feição de rejeição desta estrutura, não somente à 

música, mas às expectativas e desejos de uma parte da sociedade que não se 

conformava com a forma como o país vinha sendo governado. 

As músicas de Vandré iam além da crítica aparente ao Governo Militar, 

penetravam nas questões mais profundas deste modelo, eram críticas aos grupos 

que detinha o poder e que sustentavam este governo, seja no campo ou na 

cidade. Estas questões são muito importantes para compreender a obra de 

Geraldo Vandré e a repressão que ele sofreu, pois nos permite uma visão da sua 

relação com a sociedade e de seu posicionamento diante da conjuntura. A forma 

como expressou seus sentimentos, seus pensamentos e a recepção de suas 

canções pelo público são aspectos relevantes para compreender a temática 

central desta pesquisa, uma vez que a reação do público diante das músicas de 

Vandré foi qualificada pela repressão de forma negativa, nesta óptica, o poder 

vigente atribuiu às canções de Vandré e suas apresentações a capacidade de 

“incitação e mobilização das massas”. 

O autor Renato Janine Ribeiro traz questões importantes, em seu artigo “A 

utopia lírica de Chico Buarque de Hollanda”, a respeito das particularidades das 

canções “A banda” e “Disparada”, que nos permite problematizar de forma mais 

profunda esta disputa ocorrida no Festival e seus encaminhamentos: 

 

(...) É muito significativo que essa música tenha disputado o primeiro 
lugar, no Festival de Música Popular Brasileira promovido pela TV 
Record, em 1966, com “Disparada”. (...) “Disparada” é uma música muito 
forte, mas totalmente oposta a “A banda”. Essa oposição não significa 
porém que “Disparada” tenha um projeto coletivo e a “A banda” um 
individual. O interessante é que a música de Chico Buarque seja 
exatamente a descrição, ou a proposta, ou o sonho, de gente que se 
irmana, de uma sociedade que se converte em comunidade ao ser 
atravessada por um sentimento de amor. São dois projetos de 
comunidade, de uma sociedade injusta (no caso de “Disparada”) ou 
infeliz (no de “A banda”) que se tornou, respectivamente, justa ou feliz 
porque se converteu em comunidade. A diferença está no projeto, que 
num caso é o da justiça, no outro, o da felicidade – e que, em função 
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disso, o futuro se constitua, em “A banda”, pelo lirismo, e em 
“Disparada”, pela epopeia

65
. 

 

A análise que o autor faz a respeito do projeto presente em cada canção é 

muito pertinente ao abordar as diferenças e os meios pelos quais os compositores 

expressaram a sua utopia, ou seja, a forma pela qual a sociedade poderia ser 

transformada de acordo com seus anseios e nos leva a pensar, também, a 

respeito do posicionamento da plateia e dos aspectos que estavam envolvidos 

neste posicionamento. A disputa se deu, então, no plano de concepções 

diferentes acerca da mudança, o projeto de sociedade apresentado por Vandré 

envolvia um princípio de “justiça social”, havendo um questionamento a respeito 

das relações de poder presentes na realidade vivida. “A banda” de Chico Buarque 

é também uma canção que aborda questões sociais, mas a sua dinâmica e a sua 

apresentação atingem níveis diferenciados no que se refere à comunicação 

imediata, se a compararmos com “Disparada”. 

Este aspecto da obra de Geraldo Vandré, que analisamos também em 

outras canções que compôs, é relevante para compreendermos as implicações 

que seu posicionamento lhe traria. O tipo de repressão que Geraldo Vandré 

sofreu se diferencia de qualquer outra sofrida pelos demais artistas. Se 

pensarmos que artistas como Chico Buarque, Caetano Veloso e Gilberto Gil 

também foram duramente perseguidos, mas que, ao retornarem do exílio, deram 

continuidade a suas atividades artísticas e que Geraldo Vandré, para poder 

regressar ao Brasil, foi obrigado a aceitar as imposições da Polícia Federal; entre 

elas, a proibição de sua apresentação em qualquer meio de comunicação. 

Após analisarmos e pensarmos a respeito da repressão exercida sobre 

Geraldo Vandré, percebemos que houve, por parte do poder vigente durante a 

Ditadura, uma tentativa de banir qualquer expressão deste artista que pudesse 

aludir à sua trajetória artística no Brasil. O projeto de sociedade presente na obra 

de Vandré foi qualificado pela repressão como uma ameaça iminente ao projeto 

de sociedade defendido pelo Governo Ditatorial, ao se confrontar com os 

interesses primordiais deste modelo de desenvolvimento e colocar em evidência 

as contradições e injustiças sociais do mesmo. As consequências deste 
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antagonismo, provocadas pela violenta reação dos repressores, foram severas e 

podem ser analisadas no presente. 

No livro Paisagens Imaginárias, de Beatriz Sarlo, é apresentada uma 

análise dos estudos de Raymond Williams, autor britânico que, após estudar as 

mudanças de significados do termo cultura em sua sociedade, faz uma reflexão a 

respeito de “uma nova teoria geral da cultura”. 

O diálogo com esses autores me possibilitou problematizar não somente a 

relação da literatura e da música com a sociedade, mas, principalmente, 

compreender que o campo da Cultura se constitui num campo de “batalha”, 

atravessado por tensões e conflitos. Desta forma, podemos compreender o que 

levou a censura e a repressão a voltarem sua atenção para a produção artística 

dentro do período da Ditadura Civil Militar, colocando-a em um campo de 

investigação em que se encontrava associada às atividades de resistência, 

qualificadas pela repressão como crime e, consequentemente, como ameaças ao 

estado autoritário e aos projetos de uma sociedade capitalista, também 

autoritária. 

Segundo Beatriz Sarlo, Williams, em seu livro intitulado Cultura e 

Sociedade, aponta para a questão das rupturas e permanências nas relações 

culturais e sociais, transformações essas ocorridas dentro de uma realidade 

material. A autora incorpora, em suas argumentações, comentários de Stuart Hall 

sobre Williams: 

 

(...) Stuart Hall escreveu que, para Raymond Williams, quando o 
entendemos bem, a distinção entre política e cultura foi irrelevante, no 
sentido em que ambas integram um ‘continuum’ material, ideológico e 
institucional e ambas operam com eficácia em territórios que se 
entrecruzam. (...) A circularidade do materialismo cultural williamsiano 
(característica assinalada com pouca simpatia por seus críticos e que 
não nos escapava) nos autoriza, no entanto, a pensar que, nesta relação 
inextrincável entre cultura e política, se abria uma possibilidade de ação 
intelectual que, ao se desenvolver, adquiria significação pública

66
.  

 

Na perspectiva apontada por Beatriz Sarlo a respeito do conceito de cultura 

apresentado por Williams, as práticas culturais se realizam dentro de uma 

realidade material que as possibilita. Estando o artista, ou o intelectual, inserido 
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nesta realidade, suas produções fazem parte desta e a constituem também. A 

articulação entre o pensamento e a vida concreta não podem ser analisados 

separadamente, mesmo que não intencionalmente; a obra de arte traz elementos 

da experiência humana dentro de seu tempo e de sua dimensão. A “significação 

pública” desta prática assume um caráter de identificação ou repulsão, ao passo 

que todos os sujeitos sociais estão inseridos nesta realidade, mas ocupam 

lugares sociais distintos. A representação destes sujeitos nas músicas, por 

exemplo, se dá de acordo com a forma como o seu autor se relaciona com os 

mesmos.  Com base neste pensamento, as relações entre Geraldo Vandré e o 

seu público, a reação que o artista despertava, a troca de energia, suas melodias, 

além de suas letras contestadoras, incomodavam a repressão principalmente por 

estarem inseridas numa realidade material que trazia à luz temas, sensações e 

sentimentos que se antagonizavam ao poder autoritário. Dentro desta conjuntura, 

a prática de Geraldo Vandré era entendida e enquadrada pela repressão como 

subversão e, portanto, passível de punição segundo os meios legais implantados 

por meio dos Atos Institucionais e Decretos Lei. 

Existem alguns dilemas, segundo Beatriz Sarlo, no pensamento de 

Williams ao tratar da “cultura vivida”, visto que os textos de uma cultura só 

poderiam expressar o “vivido” como hipótese. Para tentar solucionar esse dilema, 

Williams aponta para a noção de “estrutura de sentimento”, que mais tarde 

abandonaria, mas que, segundo a autora, é um conceito-chave na sua obra. 

 

(...) Na estrutura de sentimento, a dimensão simbólica do social mostra 
precisamente esse caráter fugidio que está na origem do prolongado 
debate sobre a inscrição do social no estético, precisamente porque, 
como hipótese, aspira a dar conta dos processos de passagem e 
mediação. Mas isso não é tudo; na medida em que ela capta os tons de 
uma época, permite ver o que há de comum entre discursos e práticas 
cujos materiais são diferentes. O que impregna um período, para além 
das diferenças sociais, se inscreveria no campo recoberto por essa 
noção (...)

67
. 

 

A dimensão simbólica na estrutura de sentimento apresentada por Williams 

não aparece de forma determinista como retrato de uma realidade, mas apresenta 

os “tons e matizes” de uma época, ou seja, um texto literário não se apresenta 

como descrição do vivido simplesmente, mas expressa sentimentos, desejos e 
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aspirações que podem, ou não, efetivarem-se. Neste sentido, o desejo de 

construção de uma justiça social pode ser contemplado em várias canções de 

Geraldo Vandré, mas que, de fato, não se concretizou materialmente. O fato de 

um objetivo não ter sido concretizado dentro de uma realidade material não o 

apaga nem o transforma em não vivido, pelo menos no plano das ideias, dos 

sentimentos e da luta. 

Beatriz Sarlo aponta ainda para a noção de temporalidade que, segundo a 

autora, Williams não tratou de modo explícito e que constitui um importante 

aspecto de suas contribuições. 

 

(...) Trata-se das noções de ‘dominante, residual e emergente’ que 
caracterizam as relações dinâmicas e os contrastes no interior de uma 
mesma cultura. (...) a diferenciação das características emergentes, 
residuais e dominantes permite avançar na hipótese da heterogeneidade 
constitutiva dos artefatos culturais e artísticos: em seu processo de 
produção e em seu funcionamento social, recusam a ideia de uma 
simples inscrição. São sempre cenários do contraste ou pelo menos da 
co-presença de tendências. São consequentemente, espaços ativos 
onde se desdobram tempos, cristalizações da experiência ou da 
ideologia e prática sociais diferentes

68
. 

 

Na cultura estão presentes diferentes elementos que formam uma trama 

onde as temporalidades (o “tempo físico” se relaciona ao “tempo psicológico” e às 

múltiplas percepções e experiências dos sujeitos sociais) são múltiplas. As 

noções de dominante, residual e emergente apontam para as contradições de 

uma sociedade e as relações de conflitos existentes nesta, daí a concepção de 

que a cultura é dinâmica e se transforma continuamente. Neste sentido, a história 

toma diferentes dimensões, ao passo que a “cultura vivida” também tem 

diferentes dimensões e tudo isso coexiste de forma conflituosa dentro de um “solo 

comum”. A cultura, sobretudo a cultura popular, possui “valores e impulsos” que 

podem transformar as configurações de uma sociedade. 

Raymond Williams se refere à linguagem como constituída pela realidade 

social e, ao mesmo tempo, constituinte desta. Traz-nos a contribuição de pensar a 

linguagem como algo que necessita de uma realidade material para existir e, 

simultaneamente, influencia e age sobre esta realidade, não como um reflexo, 

mas como expressão de sentimentos e desejos que podem ou não se concretizar.  
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Se o social é sempre passado, no sentido de que é sempre formado, 
temos na verdade de encontrar outros termos para a experiência 
inegável do presente: não só o presente temporal, a realização deste 
instante, mas o presente específico de ser, o inalienavelmente físico, 
dentro do que podemos realmente discernir e reconhecer instituições, 
formações, posições, mas nem sempre como produtos fixos, 
definidores

69
. 

 

A obra de arte de Geraldo Vandré é fruto das experiências vividas por ele, 

assim como sua consciência influenciou suas expressões, a forma como ele se 

relacionou com a sociedade em que viveu e os sentimentos estão presentes em 

seu trabalho. Portanto, os projetos e os desejos, mesmos que não concluídos, 

fazem parte desta realidade, ao passo que existiram e que atuaram muitas vezes 

de forma conflituosa com os interesses defendidos pelo Governo Militar. 

 

A ideia de uma estrutura de sentimentos pode ser especificamente 
relacionada à evidência de formas e convenções – figuras semânticas 
que na arte e na literatura estão quase sempre entre as primeiras 
indicações que tal estrutura está se formando (...) em termos de uma 
teoria da cultura, é uma maneira de definir formas e convenções na arte 
e na literatura como elementos inalienáveis de um processo material: 
não como derivações de outras formas sociais ou pré-formas, mas como 
um tipo especial de formação social que por sua vez pode ser visto como 
uma articulação (geralmente a única articulação disponível) de estruturas 
de sentimentos que nos processos de vivência estão sendo 
experimentados (...)

70
. 

 

A presença de figuras semânticas, na Literatura, é marcante e é por meio 

dessas que Raymond Williams afirma existirem os primeiros indícios da formação 

da estrutura de sentimentos. As experiências e a consciência fazem parte da 

linguagem representando características constitutivas e constituintes da 

sociedade. Esta relação dinâmica nos leva a analisar as canções em seu aspecto 

literário, evidenciado, por meio das letras, as práticas culturais inalienáveis da 

realidade material em que foram construídas. 

Dentro desta realidade, Geraldo Vandré se posicionou no campo da 

Cultura Popular, trazendo para suas canções o que ela tem de mais expressivo: a 

resistência que, por sua vez, não se coloca somente como antagonismo ao 

Estado Autoritário, mas também à sociedade que o sustenta, seja pela imposição 
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das classes dominantes ou pela omissão de alguns dos que são oprimidos, a 

esses, há a chamada constante para a luta. O modelo de desenvolvimento 

proposto e defendido por setores privilegiados desta sociedade é questionado e o 

discurso de evolução é desconstruído pela obra de Vandré, que traz de forma 

impactante outros olhares a respeito desta realidade, outras experiências 

vivenciadas que apontam para diferentes temporalidades e disputas dentro de um 

“solo comum”. 

Na canção “Arueira”, lançada em um compacto simples em 1967 e 

posteriormente no LP Canto Geral em 1968, é possível analisar estas 

características: 

 

Vim de longe, vou mais longe 
Quem tem fé vai me esperar 
Escrevendo numa conta 
Pra junto a gente cobrar 
No dia que já vem vindo 
Que esse mundo vai virar 
Noite e dia vêm de longe 
Branco e preto a trabalhar 
E o dono senhor de tudo 
Sentado, mandando dar. 
E a gente fazendo conta 
Pro dia que vai chegar 
Marinheiro, marinheiro 
Quero ver você no mar 
Eu também sou marinheiro 
Eu também sei governar. 
Madeira de dar em doido 
Vai descer até quebrar 
É a volta do cipó de arueira 
No lombo de quem mandou dar.

71
 

 

 Para fazer a análise desta música, pude contar com outra importante fonte, 

o vídeo de Geraldo Vandré cantando-a na rede de televisão Record, em 1967. 

Por meio dele, é possível ampliar as análises e problematizar melhor as questões 

comentadas até então. 

 Essa música tem uma temática que apresenta dois grupos sociais 

antagônicos: “o dono senhor de tudo” caracterizado pela violência e pela 

exploração do trabalho e, do outro lado, a personagem central que pode ser 

identificada como o trabalhador que percorreu uma longa trajetória, que refletiu e 

que se comunicou com os demais trabalhadores: “branco e preto” e o 
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“marinheiro”. Há, nesta canção, a temática da luta de classes e da defesa dos 

interesses dos trabalhadores, em uma anunciação de que as coisas podem 

mudar e que quem um dia bateu, pode no outro apanhar. A transformação da 

sociedade, o rompimento da hierarquia presente nela desde um passado 

longínquo e a cobrança de uma conta deste passado, aponta para a construção 

de relações pautadas pela justiça e pela elevação das classes trabalhadoras ao 

poder. 

 Geraldo Vandré inicia a canção com uma melodia marcada com ritmo 

lento, coloca-se diante da plateia com uma expressão séria, testa franzida, 

sobrancelhas cerradas, a princípio com os braços cruzados. Quando começa a 

cantar, mantém a expressão no rosto durante os primeiros versos, em tom de 

advertência, com o peito estufado afirma: “vim de longe vou mais longe/ Quem 

tem fé vai me esperar/ Escrevendo numa conta pra junto a gente cobrar...”. Nos 

versos seguintes, sua voz atinge um tom mais reflexivo, como se estivesse 

visualizando as transformações que anuncia. Ao cantar o verso “o dono senhor de 

tudo/ Sentando mandando dar” sua expressão é de raiva, de reprovação, sua voz 

assume um tom mais grave. A canção prossegue dentro desta dinâmica até que 

ocorre um estouro de emoções acompanhado pela intensificação, que se dá ao 

cantar: “Marinheiro, marinheiro quero ver você no mar/ Eu também sou 

marinheiro/ Eu também sei governar/ Madeira de dar em doido vai bater até 

quebrar...”. Quando atinge o verso “é a volta do cipó de arueira no lombo de quem 

mandou dar”, Geraldo Vandré praticamente grita e é acompanhado pelos músicos 

que aceleram ainda mais o ritmo e destacam a percussão, além do 

acompanhamento dos vocais, seus gestos também se intensificam. 

Ocorre uma organização da música em duas etapas, a primeira, de 

anunciação e constatação da realidade e a segunda, de contestação e luta. Na 

segunda parte, os mesmos versos são repetidos, porém, devido aos arranjos da 

melodia, a intensidade e as expressões de Geraldo Vandré, que neste momento 

gesticula agitadamente e imposta a voz de forma mais grave, assumem uma 

conotação diferenciada, de confronto e de enfrentamento. 

A força com que Geraldo Vandré canta esta canção e tudo que envolve a 

apresentação (melodia, gestos e plateia) potencializa o que deseja comunicar por 
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meio da letra e atinge diferentes níveis de percepção. Nela, fica claro o 

posicionamento do cantor e a sua perspectiva. 

No dossiê do DOPS/SP sobre Geraldo Vandré, que abordo mais 

profundamente no terceiro capítulo, há um documento que nos dá indícios da 

recepção por parte da repressão a respeito da forma como Vandré se 

apresentava. Trata-se de um relatório produzido em 27 de julho de 1967 a 

respeito do Programa de televisão Frente Única72. Os agentes do DOPS/SP 

indicam, também como suspeita a participação de outros artistas neste programa, 

entre eles Gilberto Gil e Elis Regina, mas evidenciam a participação de Geraldo 

Vandré, justamente pela percepção das características que compõem a força de 

seu cantar: 
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Imagem 11 
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 Sobre o Programa Frente Única, ver: HOMEM DE MELLO, Zuza. A era dos festivais. São Paulo, 
Editora 334, 2003.  pág.178.  
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 Documento produzido pelo DOPS/SP: 50-Z- 0-11761 em 27 de julho de 1967. 
Transcrição: Lembramos que Geraldo Vandré se excedeu ao cantar ‘Levanta-te povo’, 
extremamente subversivo. Trata-se de programa eminentemente subversivo, o qual está sendo 
feito ao vivo, no Teatro Paramount, atualmente pertencente ao canal 7. É de se notar ainda que 
em todos os programas da chamada ‘Frente Única’, o comparecimento de jovens estudantes, 
universitários e secundaristas, atinge de 70% a 80%, os quais vibram intensamente ao som da 
canção de caráter subversivo. 
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A afirmação de que Vandré “se excedeu ao cantar”, no leva a refletir sobre 

um importante aspecto deste trabalho: a performance do cantor. Além de todas as 

questões observadas em relação a ele (seu posicionamento, sua relação com os 

movimentos sociais e reivindicatórios, suas canções populares com letras fortes e 

melodias marcantes) é importante analisarmos a forma como a força que imprimiu 

em seu canto foi recepcionada pelo público e também pelos repressores. O que 

significa para a repressão, se exceder ao cantar? Não somente a letra da música 

a incomodava, mas também a postura de Vandré, suas impostação de voz, seus 

gestos, suas expressões. Tudo isso junto, constituía a força deste artista e o 

impacto de suas apresentações, seja para gerar identificação ou repulsa. Este é 

um aspecto que não pode ser ignorado para que possamos compreender o tipo 

de repressão que Vandré sofreu. 

Outro documento que ressalta esta perspectiva adotada pela repressão é 

um parecer da censura, produzido anos mais tarde, que exigiu a audição da 

gravação de “Canto de América” para que a canção fosse liberada74. A prática de 

exigir a fita cassete para audição é uma prática comum da Divisão de Censura e 

Diversões Públicas, porém, o que chama à atenção neste caso é que após as 

alterações realizadas na letra da canção, mediante imposição dos técnicos de 

censura, a interpretação ainda é um fator que preocupa o órgão: 

 
Anteriormente interditada pela menção, entre as tribos que enumera, da 
palavra ‘Tupamaros’, volta agora para reexame, já com a supressão 
dessa palavra. Houve modificação também do título: de ‘Canto livre de 
América’ para ‘Canto de América’. 
Ao exame da letra, sem ouvir a interpretação, inexistem agora 
impedimentos para que seja LIBERADA, o que propomos, 
condicionando, porém, à audição da gravação.

75
 

 

A letra foi reexaminada e, por meio do parecer nº 7059, o censor Rony 

Camargo Ruas expressou a sua avaliação. O novo parecer apresentado por ele, 

em 30 de agosto de 1973, indica a liberação da música mediante as alterações, 

mas deixa clara a necessidade de ouvir a gravação, condicionando-a para a 

liberação. Os censores se preocupavam com a forma como as canções eram 

apresentadas ao público, a percepção por parte da repressão de que os gestos, 
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 Retomo a análise deste parecer no quarto capítulo, onde aprofundo a discussão a respeito das 
características das práticas da censura sobre a obra de Geraldo Vandré. 
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 Parecer nº 7059 da Divisão de Censura e Diversões Públicas. Produzido em 30 de agosto de 
1973. 
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as expressões e a voz, interferiam na recepção, podendo ocorrer uma 

comunicação não somente por meio das palavras, mas por diferentes formas de 

expressão, é extremamente relevante para as reflexões acerca da performance 

de Geraldo Vandré. É interessante notar como mesmo reconhecendo que os 

problemas tinham sido sanados, a censura condicionou a liberação da canção de 

Vandré à audição da interpretação.  

Paul Zumthor, em seu livro Performance, recepção, leitura, trata da 

importância da voz e da oralidade, assim como dos gestos e do espaço na 

constituição de uma abordagem da performance na sua totalidade. A força gerada 

pela voz envolta em sentimentos e sentidos adiciona e transforma o texto lido, 

gerando uma ação dinâmica de transmissão e recepção simultâneas, que 

incorpora todos os elementos presentes nesta ação. 

Ao utilizar, nas suas apresentações, todos os sentidos possíveis, Vandré 

possibilitou uma experiência junto ao público que se deu de forma intensa e 

plena, gerando uma energia que evidenciou sentimentos e emoções que os 

setores repressivos buscaram reprimir. 

O que define a inserção de Geraldo Vandré na cultura popular é o seu 

posicionamento, as suas escolhas diante da realidade que viveu. A respeito disso, 

os estudos de Stuart Hall contribuíram imensamente para o avanço da 

compreensão da prática cultural do cantor: 

 

(...) o princípio estruturador do “popular” neste sentido são as tensões e 
oposições entre aquilo que pertence ao domínio central da elite ou da 
cultura dominante, e a cultura da “periferia”. É essa oposição que 
consequentemente estrutura o domínio da cultura na categoria do 
“popular” e do “não popular”. (...) 
(...) insistindo que o essencial em uma cultura popular são as relações 
que colocam a “cultura popular” em uma tensão contínua (de 
relacionamento, influência e antagonismo) com a cultura dominante. 
Trata-se de uma concepção de cultura que se polariza em torno dessa 
dialética cultural. (...)

76
. 

 

 Além de todas as opções de Vandré acerca da estética de suas canções, o 

que marca de forma decisiva a sua inserção na cultura popular é exatamente o 

posicionamento que assume ao se antagonizar com as práticas desenvolvidas 
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 HALL, Stuart. Notas sobre a desconstrução do "popular". In: SOVIK, Liv (org). Da diáspora: 
identidades e mediações culturais.; Belo Horizonte: UFMG; Brasília: Representação da UNESCO 
no Brasil, 2003.p. 256-257. Trad. Adelaine La Guardia Resende et al. 
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pelas elites que tinham, naquele momento, seus interesses defendidos pelos 

militares. As personagens de suas canções estão sempre em contraposição aos 

desmandos desta elite, dispostas à luta e à transformação da realidade. O modelo 

de sociedade defendido por ele traz como base a simplicidade, o modo de vida 

sustentado em valores e costumes defendidos (mas não estáticos) pelos setores 

sociais que eram vistos por muitos como atrasados ou pouco desenvolvidos. Na 

concepção apresentada por Stuart Hall, as tensões e os conflitos em torno da 

cultura popular são marcados pela sua marginalização por parte das elites e 

numa constante luta pela resistência. 

 Vandré apresenta, em suas canções expressões da cultura popular, 

personagens que representam pessoas simples que possuem uma sabedoria 

imensa, tendo como base as experiências e o sofrimento pelo qual passaram, 

mas estas personagens não apresentam apenas lamentações, apresentam uma 

proposta de transformação, de mudanças, e esse não era o tipo de discurso que 

interessava às elites. 

 A forma como a música de Geraldo Vandré atingia seu público era alvo de 

preocupação por parte do Governo Militar, ao passo que representava um tipo de 

cultura que era repelida por este governo, ou seja, a capacidade de resistência 

dos grupos sociais e questionamento dos discursos promovidos pelas classes 

dominantes. 

 Em 1968, convidado por padres dominicanos, Vandré compôs a trilha 

musical e os versos da Paixão Segundo Cristino, este musical traçava um 

paralelo entre os passos de Jesus Cristo ao Calvário e as migrações dos 

nordestinos brasileiros nas épocas de seca. Esta peça foi encenada na Sexta 

feira Santa de 1968. 

 Geraldo Vandré assumia um papel cada vez mais significativo dentro das 

expectativas do público, que se alinhava às perspectivas de transformação da 

sociedade e de antagonismo ao modelo defendido pelos militares e pelas classes 

dominantes. Ainda em 1968, lançou o seu quarto LP, Canto Geral, na contracapa 

deste disco estava escrito: 

 

Neste disco, a palavra Geral tem de mim somente uma vontade muito 
grande de colocar-me sem pudores como instrumento da comunicação de 



 

94 

 

tudo o que aprendi a ver, ouvir, pensar e sentir a respeito do meu tempo, 
do meu lugar e da gente que vive neles.

77
 

 

 Finaliza com uma citação do poeta e dramaturgo alemão Bertolt Brecht: 

“Vós que vireis na crista da onda em que nos afogamos, quando falardes de 

nossas fraquezas, pensai também no tempo sombrio a que haveis escapado”. 

 Estas citações podem ser mais bem entendidas depois de ouvir a primeira 

faixa do disco. A canção “Terra Plana” tem uma introdução falada, forte e 

marcante em que o cantor assume a construção de seus versos, assim como a 

responsabilidade das intenções diante da sua prática social: 

 

Me pediram pra deixar de lado toda a tristeza, pra só trazer alegrias e não 
falar de pobreza. E mais, prometeram que se eu cantasse feliz, agradava 
com certeza. Eu que não posso enganar, misturo tudo o que vi. Canto sem 
competidor, partindo da natureza do lugar onde nasci. Faço versos com 
clareza, à rima, belo e tristeza. Não separo dor de amor. Deixo claro que a 
firmeza do meu canto vem da certeza que tenho, de que o poder que 
cresce sobre a pobreza e faz dos fracos riqueza, foi que me fez 
cantador.

78
 

 

Essa característica é comum nas canções de Geraldo Vandré, há 

momentos em que parece abrir mão das personagens e falar diretamente ao 

público. Nesta fala, ele afirma a finalidade da sua prática artística, que se mostra 

profundamente comprometida com as classes populares. Geraldo Vandré se 

propõe a cantar e compor a expressão daquilo que viu e viveu, dentro desta 

dinâmica, faz a opção de se colocar ao lado das classes trabalhadoras 

evidenciando as circunstâncias em que vivem. A questão central de sua 

afirmação é que, diante das desigualdades e do poder exercido pelas classes 

dominantes que exploram e enriquecem a custa das pessoas pobres, não 

reconhece outra função de seu cantar. Canta a realidade que vive e diante das 

imposições da conjuntura de repressão se coloca num campo de oposição a esse 

poder. 

 

(...) Há pontos de resistência e também momentos de superação. Esta é 
a dialética da luta cultural. Na atualidade, essa luta é contínua e ocorre 
nas linhas complexas da resistência e da aceitação, da recusa e da 
capitulação, que transforma o campo da cultura em uma espécie de 
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 Introdução da canção “Terra Plana” gravada no LP “Canto Geral” pela gravadora EMI ODEON 
em 1968. 
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campo de batalha permanente, onde não se obtêm vitórias definitivas, 
mas onde há sempre posições estratégicas a serem conquistadas ou 
perdidas

79
. 

 

A afirmação de que lhe “pediram pra não falar mais de pobreza” se 

relaciona à citação de Stuart Hall, ao passo que existe um sujeito oculto na fala de 

Vandré (“me pediram”), pode ser compreendida como uma força exercida pelo 

poder, seja da Indústria Cultural, com quem mantém relações complexas, ou do 

próprio governo ditatorial. Há uma proposta explícita de interferência em sua 

produção, a qual é recusada veementemente pelo cantor. O campo da cultura é 

um campo de batalhas onde existem imposições que comprometem o fazer 

artístico de Vandré, mas onde há também resistência e avanços positivos que 

podem não ser definitivos, mas que configuram a força da cultura popular de se 

refazer e de atingir os seus propósitos mesmo em momentos de extrema 

repressão. 

O antagonismo exercido por meio da obra de Geraldo Vandré atinge uma 

dimensão contra hegemônica, não somente em relação ao poder político do 

Governo Militar, mas também, e principalmente, em relação à estrutura 

econômica, ambos compreendidos como faces de uma cultura dominante que 

busca se estabelecer por meio de estratégias e mecanismos de ocultação e 

negação das contradições existentes, sejam pela censura ou pelas pressões 

exercidas por parte das gravadoras ou veículos de difusão. 

A concepção de hegemonia como uma complexa dominação de forças 

políticas, sociais e culturais apresentada por Raymond Williams me ajudou a 

problematizar melhor esta questão, segundo ele a hegemonia: 

 

(...) É um sistema vivido de significados e valores – constitutivo e 
constituidor – que, ao serem experimentados como práticas parecem 
confirmar-se reciprocamente. Constitui assim um senso da realidade 
para a maioria das pessoas na sociedade, um senso de realidade 
absoluta, porque experimentada, e além da qual é muito difícil para a 
maioria dos membros da sociedade movimentar-se, na maioria das 
áreas da sua vida. Em outras palavras, é no sentido mais forte uma 
‘cultura’, mas uma cultura que tem também de ser considerada como o 
domínio e subordinação vividos de determinadas classes

80
. 
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O senso de realidade ao qual Geraldo Vandré se antagonizou por meio de 

suas músicas era um senso vivenciado por uma grande parcela da sociedade de 

sua época, levava à crença em um estado de desenvolvimento no qual a negação 

das contradições era implícita e necessária, ou seja, toda percepção e expressão 

das desigualdades sociais eram situadas num campo de oposição a essa lógica 

de desenvolvimento que, sendo destinada e projetada pelas classes dominantes, 

exigia, em contrapartida, a subordinação dos grupos excluídos deste projeto. A 

consolidação da exclusão social, inerente ao projeto de sociedade arquitetado 

pelo Governo Militar e pelas classes que o sustentavam, era percebida de 

diferentes formas pelos diferentes indivíduos. A forma como Geraldo Vandré 

experimentou esta realidade é expressa em suas músicas, atingindo uma 

dimensão política: 

 

(...) Se as pressões e limites de uma determinada forma de domínio são 
experimentadas em tais proporções, e na ‘prática internalizadas’, toda a 
questão de domínio de classe, e da oposição a ele, se transforma. A 
ênfase de Gramsci na criação de uma hegemonia alternativa, pela 
conexão prática de muitas formas diferentes de luta, inclusive as que não 
são facilmente identificadas como ‘políticas’ e ‘econômicas’, e na 
verdade não são primordialmente, leva assim a um senso muito mais 
profundo e ativo da atividade revolucionária numa sociedade altamente 
desenvolvida do que os modelos persistentemente abstratos, derivados 
de situações históricas muito diferentes (...) 

81
. 

 

A especificidade da música não é primordialmente política, no entanto, ela 

pode ser identificada como política, ao passo que é constituída pela realidade em 

que o compositor vive e atua diretamente sobre ela, constituindo-a também. O 

processo de reconhecimento e identificação em relação às questões que as 

músicas de Geraldo Vandré abordavam, fazia com que sua prática atingisse um 

caráter revolucionário, daí a sua relação de aceitação e admiração por parte das 

pessoas que aspiravam por transformações na sociedade, identificadas com as 

classes populares, e a rejeição e repulsa por parte daqueles que buscavam 

controlar o poder político e econômico, estes últimos, identificados com as classes 

dominantes. 

 

Além do mais (e isso é crucial, lembrando-nos o vigor necessário do 
conceito), não existe apenas passivamente como forma de dominação. 
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Tem de ser renovada continuamente, recriada, defendida e modificada. 
Também sofre uma resistência continuada, limitada, alterada, desafiada 
por pressões que não são as suas próprias pressões. Temos então de 
acrescentar ao conceito de hegemonia o conceito de contra-hegemonia 
e hegemonia alternativa, que são elementos reais e persistentes da 
prática

82
. 

 

A hegemonia é entendida por Raymond Williams, assim como os demais 

conceitos, como ele mesmo afirma, a vê como um “problema”, ou seja, como 

“movimentos históricos ainda não definidos”, portanto ela está em constante 

construção. As pressões que não são as suas próprias, atuam sobre ela e é neste 

aspecto que acredito que a obra de Geraldo Vandré esteve atuante como uma 

atividade contra hegemônica. Existe, nesta atividade, uma proposta constante de 

um projeto de sociedade que se antagoniza ao projeto defendido pela Ditadura 

Civil Militar no Brasil.  

 

(...) Seria um erro ignorar a importância de obras e ideias que, embora 
claramente afetadas pelos limites e pressões hegemônicos, são pelo 
menos em parte rompimentos significativos em relação a estes, e que 
podem em parte ser neutralizados, reduzidos ou incorporados, mas que, 
em seus elementos mais ativos, surgem como independentes e originais. 
(...) A amplitude finita mais significativa de muitas obras de arte, como 
formas significativas que tornam possíveis, mas também exigem, 
respostas significativas e variáveis, é portanto especialmente relevante

83
. 

 

A produção artística de Geraldo Vandré atingiu a sociedade de forma 

intensa, gerando diferentes formas de identificação e repulsa. Significou e 

registrou outra forma de pensar a realidade do país, forma esta percebida como 

revolucionária pelos setores da resistência, e criminosa pelos setores que 

buscavam reprimir e aniquilar as discordâncias. Mesmo tendo sido duramente 

reprimido, as experiências a partir de sua prática social foram vividas, recriadas e 

resignificadas. 

É preciso reconhercer após todas estas reflexões que o autor de “Pra não 

dizer que não falei de flores” é um artista que não pode ser simplificado e muito 

menos lembrado apenas por uma de suas composições (isso seria em meio a 

tantas outras, mais uma agressão e uma afronta à memória daqueles anos e 

também ao presente). Geraldo Vandré recebeu, de seu público, o reconhecimento 
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que buscou, e só atingiu a sociedade brasileira de 1968, na ocasião do III Festival 

Internacional da Canção, da forma como atingiu com “Caminhando”, porque já 

havia mostrado quem era. Esta canção não é uma síntese de sua produção, mas 

um momento de uma trajetória, é uma canção diferente de todas, como cada uma 

de suas canções assim o é. Em cada conjuntura, em cada momento da trajetória 

musical de Vandré, se analisados sem que se caia nas armadilhas da 

homogenização e do esvaziamento do tempo, há marcas inegáveis da profunda 

relação entre música e política, e de um artista que atuou no campo da resistência 

com o que tinha de mais valioso: suas canções.  

 

2.2.  “Pra não dizer que não falei de Flores” 
 

A canção “Pra não dizer que não falei de flores” é produto de uma época 

de radicalização de ambas as partes; repressão e resistência, e expressa de 

forma intensa esta realidade. Cabe ressaltar que as razões desta radicalização 

por parte da resistência, na qual Vandré se inseria, foram desencadeadas pelo 

estado de intolerância e extrema violência por parte do Governo Militar. 

Esta canção foi o estopim dos conflitos entre o Governo Militar e Geraldo 

Vandré. Foi composta em meados de 1968, sendo posteriormente inscrita no III 

Festival Internacional da Canção, promovido pela Rede Globo. Essa composição 

foi feita por um artista que vivenciou um momento em que muitas pessoas 

entravam na clandestinidade e na luta armada por acreditarem que essa seria a 

única forma de vencer o inimigo, em que um estudante secundarista (Edson Luís) 

foi assassinado com tiros de metralhadora disparados pela Polícia Militar do Rio 

de Janeiro, em que 100 mil pessoas foram às ruas lutar pela liberdade, em que as 

manifestações de rua foram proibidas pelo Conselho Nacional de Segurança, 

entre tantas outras situações extremas vividas neste ano, no Brasil e no mundo. O 

processo de criação desta canção se deu em meio a uma conjuntura bastante 

conflituosa e sua letra expressa o posicionamento do cantor e seus sentimentos 

diante desta realidade. 

 

Caminhando e cantando 
E seguindo a canção 
Somos todos iguais 
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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... 
 
Vem, vamos embora 
Que esperar não é saber 
Quem sabe faz a hora 
Não espera acontecer... 
 
Há soldados armados 
Amados ou não 
Quase todos perdidos 
De armas na mão 
Nos quartéis lhes ensinam 
Uma antiga lição: 
De morrer pela pátria 
E viver sem razão... 
 
Vem, vamos embora 
Que esperar não é saber 
Quem sabe faz a hora 
Não espera acontecer... 
 
Nas escolas, nas ruas 
Campos, construções 
Somos todos soldados 
Armados ou não 
Caminhando e cantando 
E seguindo a canção 
Somos todos iguais 
Braços dados ou não... 
 
Os amores na mente 
As flores no chão 
A certeza na frente 
A história na mão 
Caminhando e cantando 
E seguindo a canção 
Aprendendo e ensinando 
Uma nova lição... 
 
Vem, vamos embora 
Que esperar não é saber 
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Quem sabe faz a hora 
Não espera acontecer...

84
 

 

“Pra não dizer que não falei de flores” comunica uma realidade de tensões 

vivenciada de diferentes formas por diferentes indivíduos. Os campos da 

repressão e das resistências são abordados, passando pela avaliação do cantor a 

respeito das ações empreendidas por estes. 

Vandré priorizou a letra, colocando-a em evidência ao optar por melodia e 

arranjos simples. São apenas dois acordes tocados no violão. A composição foi 

feita por ele, sem nenhuma parceria e sempre cantada desta forma: Vandré, seu 

violão e o público. Ao se colocar sozinho diante da plateia, o cantor assume a sua 

mensagem de forma absoluta, esta é significada pelo público como um discurso 

portador de sentimentos e razões que são compartilhados por uma parte 

significativa da sociedade. 

A letra é composta por cinco estrofes diferentes e pela repetição alternada 

dos versos que compõem o refrão. A linguagem verbal e a musical se articulam 

de forma repetitiva, o ritmo não se altera durante toda a execução, o que marca a 

intensificação é a voz de Geraldo Vandré e a reação do público diante dos versos 

cantados. A coesão sonora da letra é marcada pela aliteração, ou seja, a 

repetição das rimas terminadas em “-ão”: canção, não, refrão, canhão, mão, lição, 

razão e chão. Também pela combinação destes versos com rimas terminadas em 

“-ões”, de forma derivativa da anterior: construções, plantações, cordões. Além da 

assonância dos versos que iniciam e terminam a letra: “Caminhando e cantando/ 

e seguindo a canção. Os versos são pentassilábicos, ou seja, compostos por 

cinco sílabas musicais, o que é chamado de redondilha menor. 

Todos os recursos musicais e poéticos da canção chamada popularmente 

de “Caminhando” são os mais simples possíveis, pois a preocupação principal de 

Vandré era a mensagem que a música era portadora, mas, ao mesmo tempo, 

esses recursos amplificam a sua fala, que chega até o público de forma 

estrondosa. Marcada pela repetição, a insistência do apelo de luta é constante. 

Esta mensagem, recebida pela sociedade em um momento de radicalização, 

como dito anteriormente, foi avaliada de formas extremas, sendo adotada como 

hino pelos setores da resistência e qualificada pela repressão como “altamente 
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ofensiva”. Diante do estado de intolerância por parte do governo, essa canção 

acabou significando, como o próprio Vandré relatou, sua “glória e desgraça” ao 

mesmo tempo. 

Mas, para compreender o impacto desta canção sobre a sociedade, é 

imprescindível analisar a estrutura em que seu deu a sua projeção: O III Festival 

Internacional da Canção, de 1968, e a conjuntura daquele momento no Brasil e no 

mundo: 

 

O que se assistiu em 1968 foi espantoso. Sonhando com um novo 
comportamento no mundo, os jovens se rebelaram contra o sistema 
capitalista que, ao longo da história, tinha se mostrado incapaz de evitar 
destruições e guerras odiosas, como a do Vietnã. A ideologia desses 
jovens tinha, numa ponta, a teoria marxista e, na outra, a ideia 
romantizada - e, de certo modo, contraditória – segundo a qual o sistema 
só cederia pela violência. No Brasil, essa violência seria desferida contra 
o inimigo mais ostensivo, o regime militar, já que a ditadura era o mais 
próximo representante desse sistema

85
. 

 

O ano de 1968 marca o apogeu de um período de questionamentos em 

relação a todas as estruturas conservadoras existentes em diferentes sociedades, 

seja nos aspectos políticos, econômicos, sociais ou culturais. Os jovens que se 

indignavam diante do Estado repressivo implantado no Brasil por meio do golpe 

de 1964, assumiam diferentes posturas diante deste, mas havia uma tendência 

muito grande de identificação com as ideias marxistas e aproximação do modelo 

Socialista, tendo como referência a União Soviética. O posicionamento destas 

pessoas em relação às questões políticas, numa conjuntura de Guerra Fria e de 

Ditadura no Brasil, colocavam em evidência a necessidade de transformação 

deste Estado.  

A música como fruto destas vivências não poderia deixar de atuar de forma 

política, ao passo que se constitui como expressão desta realidade. Os festivais 

foram palco desta relação de identificação e conflito, onde jovens, na sua maioria 

estudantes universitários, faziam ecoar as suas reivindicações e seus 

posicionamentos políticos em relação à Ditadura Civil Militar. O III Festival 

Internacional da Canção, de 1968, foi um ambiente de amplificação dos discursos 

questionadores por parte do público e também dos artistas que viveram essas 
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experiências de forma intensa. A difusão destas práticas atinge uma proporção 

significativa dada a veiculação e acesso do público às apresentações, fazendo 

ecoar na sociedade as tensões e conflitos vividos naquele momento. 

 
Entre as 24 músicas selecionadas para a fase paulista do FIC, algumas 
tinham tudo a ver com o que ocorria. Basta ver os títulos: ‘É Proibido 
Proibir’ (Caetano Veloso), ‘Canção do Amor Armado’ (Sérgio Ricardo), 
‘Questão de Ordem’ (Gilberto Gil), ‘América, América’ (César Roldão 
Vieira) e ‘Para Não Dizer que Não Falei de Flores’ (Geraldo Vandré). (...) 
Sob a ótica estritamente musical, nenhuma delas era uma grande 
canção, mas um ou outro verso poderia instigar a estudantada, 
mormente numa atmosfera carregada como a daqueles dias. Se 
‘América, América’ não era tão acintosamente provocadora, a música de 
Vandré era um prato cheio, ia sem peias ao assunto que fazia rangerem 
os dentes dos censores

86
. 

 

A canção “Pra não dizer que não falei de flores” possuía uma linguagem 

simples e direta, sem rodeios, tratava diretamente dos conflitos vividos no ano de 

1968. Colocava em evidência grupos sociais que se posicionavam de diferentes 

formas no campo da resistência e também dirigia críticas aos “soldados” que se 

colocavam a serviço do Estado autoritário. Era um clamor de luta, um apelo 

dirigido aos sujeitos que atuavam em diferentes espaços e com diferentes 

tendências a se unirem, numa situação de igualdade, no sentido de que o inimigo 

comum era a sociedade autoritária representada e defendida pelos militares, da 

qual camponeses, operários, estudantes, religiosos e até mesmo os soldados 

eram vítimas. 

Os organizadores do III FIC, funcionários da Rede Globo, tinham ciência da 

gravidade da situação e sabiam que as autoridades militares reagiriam de forma 

contrária à veiculação de uma música como a de Vandré na estrutura deste 

festival, porém, outros interesses, como a audiência, os ganhos comerciais e a 

própria sustentação e organização desta estrutura fizeram com que deixassem a 

coisa ir acontecendo, na expectativa de que a música não chegaria à final:  

 

(...) Renatão ficou apavorado por ter que arcar sozinho com a 
responsabilidade e, temendo que uma música dessas pudesse ser 
classificada e chegar às eliminatórias cariocas, recorreu a seus 
superiores, Boni e Walter Clark. Ambos decidiram correr o risco, 
achavam que a música não seria classificada, e Vandré foi escalado 
para a segunda semifinal da fase paulista, em 14 de setembro. No 
mínimo, se esperavam brabas manifestações. Ainda assim, Renatão 
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tentou mitigar os mais desconfiados ao declarar que não esperava vaias, 
pois, no momento em que a agressividade era um sintoma tão evidente 
no mundo, a música seria uma forma de relaxar. Doce ilusão. A tensão 
era sentida até nas partículas de ar de uma brisa refrescante. Tudo 
colaborava para o circo pegar fogo

87
. 

 

Neste aspecto, o papel do público, sua constituição e sua reação diante da 

música de Vandré é fundamental para que possamos compreender os rumos que 

esta situação tomou. A canção de Vandré podia não ser a melhor em termos 

melódicos ou de sofisticação da letra, mas era, com certeza, a canção que mais 

mexia com os sentimentos de luta diante da conjuntura vivida em 1968. Na fase 

eliminatória do III FIC ,realizada em São Paulo, no Teatro TUCA, da Pontifícia 

Universidade Católica, a reação do público foi vibrante, os estudantes da PUC-SP 

considerados os mais politizados e frequentadores dos festivais, como afirma 

Zuza Homem de Mello, ficaram impressionados com a canção e, ainda nesta 

etapa, começou-se a formar uma torcida imensa pela vitória de “Caminhando”, 

como era chamada popularmente. As expectativas deste público de ver nos 

palcos os seus anseios sendo representados nas canções foram atendidas pela 

postura de Geraldo Vandré. 

No Rio de Janeiro, quando a canção de Vandré já alcançava popularidade, 

a reação do público não foi diferente:  

 

O primeiro contato dos cariocas com a canção e a interpretação 
agressiva, que os paulistas já conheciam, foi sensacional. A música foi 
delirantemente aplaudida, deixando Vandré tão emocionado que chegou 
a passar mal nos bastidores

88
. 

 

No dia 30 de setembro de 1968, ocorreu, no Maracanãzinho, a finalíssima 

do III Festival Internacional da Canção. A disputa entre “Sabiá” de Chico Buarque 

e Tom Jobim (interpretada por Cynara e Cybele) e “Pra não dizer que não falei de 

flores” de Geraldo Vandré foi bastante tensa, porque grande parte da plateia de 

aproximadamente 30 mil pessoas aclamava com fervor a vitória da canção de 

Vandré. No entanto, “Sabiá” foi declarada vencedora e a plateia inconformada 

com o resultado apresentado protestou vaiando o júri e os vencedores do festival. 
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É preciso refletir a respeito do significado destas vaias. Neste momento, a 

indignação da plateia assume um caráter político que não visava desqualificar 

“Sabiá” e seus compositores, o que estava no cerne da questão eram toda a 

estrutura do festival e a conjuntura política do país. As vaias explodiram como 

forma de protesto em relação a uma circunstância que negava a possibilidade de 

declarar “Pra não dizer que não falei de flores” vencedora. 

Sabiá é uma canção de exílio e tem também mensagens de contestação, 

porém sua forma sofisticada poética e musicalmente falando implica em análises 

mais profundas, enquanto “Caminhando” é direta e sua comunicação imediata. 

Zuza Homem de Mello relata uma passagem que aconteceu no sábado, 

véspera do festival, que evidencia muito bem esta situação: 

 

Nesse mesmo sábado, em São Paulo, a torcedora símbolo dos festivais, 
Telé Cardim, foi ao escritório de Marcos Lázaro a fim de conseguir um 
ingresso para a final. Enquanto aguardava na antessala, durante a 
ausência do recepcionista, ouviu uma conversa telefônica de Marcos, 
que disse a seu irmão José Lázaro assim que desligou: "Os militares não 
querem que a música de Vandré ganhe o Festival. Temos que falar com 
a organização do FIC porque, se ele ganhar, vão tomar uma atitude de 
sérias consequências"

89
. 

 

O contato estabelecido pelos militares com os organizadores do festival, via 

telefone, já definia a final mesmo antes do pronunciamento do júri. Diante desta 

conjuntura, podemos compreender a indignação do público que assistia as 

apresentações. Como disse anteriormente, o sentido das vaias ultrapassa as 

questões de apreciação ou depreciação da música. 

A evidência de que o resultado final do III Festival Internacional da Canção 

foi, na verdade, condicionado pelos militares já apresenta os indícios da 

perseguição que Geraldo Vandré viria a sofrer nos dias posteriores e nos ajuda a 

compreender as vaias do público diante do resultado apresentado. 

Diante do resultado, Geraldo Vandré tentou conter o público que lotava o 

Maracanãzinho, os gritos de insatisfação eram tantos que quando o cantor entrou 

no palco iniciou um discurso pra tentar acalmar os ânimos, mesmo pedindo que o 

público ouvisse e parasse de vaiar o mesmo não ocorreu: 
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Olha, sabe o que eu acho? Eu acho uma coisa só mais: António Carlos 
Jobim e Chico Buarque de Hollanda merecem o nosso respeito 
(aplausos). A nossa função é fazer canções. A função de julgar, nesse 
instante, é do júri que ali está (vaias). Por favor, por favor... Tem mais 
uma coisa só: Pra vocês, pra vocês que continuam pensando que me 
apoiam vaiando... (a plateia grita: É marmelada, é marmelada, é 
marmelada...) Gente, gente, por favor... (a plateia continua gritando: é 
marmelada...). Olha, tem uma coisa só, a vida não se resume em 
festivais (sic.)

90
. 

 

Ao ver que o público não se calaria diante da injustiça cometida, Vandré 

inicia sua apresentação. A sua voz claramente alterada pela emoção e 

nervosismo do momento, os acordes do violão acompanhado do improviso, fazem 

com que o público aos poucos deixe de gritar e vaiar e o acompanhe na execução 

de sua canção. 

Este foi, sem dúvida, um dos grandes momentos das vidas dessas pessoas 

que presenciaram e atuaram em um espaço de questionamento e expressão da 

dura realidade vivida em 1968 no Brasil. O festival constitui um importante 

elemento de análise onde os dilemas, as contradições, as emoções, os 

sentimentos e a situação de intolerância aos discursos contrários à Ditadura Civil 

Militar foram evidenciados. 

No dia seguinte, Vandré afirmou em entrevista ao jornal Correio da Manhã 

que o resultado do festival foi político. Na mesma edição do jornal, Sérgio Ricardo 

afirmou que “os jurados, na decisão de domingo, deram a média do medo e que 

'Caminhando' só não foi retirada porque seria um vexame"91. 

Após a promulgação do Ato Institucional nº5, Geraldo Vandré teve que 

deixar o país, dando início ao seu exílio. Sua trajetória artística no Brasil, até 

novembro de 1968, foi marcada pela sua forte postura diante da realidade e pela 

sua inquestionável capacidade de expressá-la por meio das canções. Sua 

produção musical não finda com a sua saída às pressas do Brasil. Passando por 

países da América Latina e da Europa, manteve extrema coerência e uma intensa 

produção. 

 A força da canção “Pra não dizer que não falei de flores” nos remete a um 

momento de muita luta, de grandes sonhos, momento em que a “utopia” era algo 
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substancial, a crença na transformação da realidade brasileira revelava um 

horizonte quase que palpável. A canção é expressão de uma época em que 

muitas pessoas se dispuseram a entregar suas vidas em nome de um ideal. E 

assim muitos o fizeram. Como pessoa integrante desta luta, Geraldo Vandré 

experimentou e assumiu todos os riscos de uma batalha travada contra o 

“monstro” da arbitrariedade, mas também a satisfação e a sensação de não se 

render diante do medo imposto pelas forças autoritárias deste país. Por fim, a 

constatação de que “a vida não se resume em festivais”, mesmo que estes sejam 

palco de experiências humanas e um dos espaços de luta. Sem desconsiderar 

sua importância, é preciso que tenhamos em mente que está não é uma canção 

que sintetiza a obra de Geraldo Vandré, e que se a memória sobre ele for 

restringida a esta canção estará ocorrendo simplificação e redução do significado 

que o cantor tem no cenário musical brasileiro. 
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Capítulo 3. Olhos e ouvidos da Ditadura: Repressão sobre 

Vandré. 

  
(...) seria uma impensável operação voltada a destruir por 
completo o que já é matéria da memória. Se o discurso 
oficial, obediente ao apelo dos militares, estabelece a 
reunificação, por meio do esquecimento, outros discursos 
são portadores do passado (...). 
SARLO, Beatriz. Os militares e a História: Contra os cães 
do esquecimento.

92
 

 
 

Para compreender o lugar ocupado por Geraldo Vandré no cenário musical 

brasileiro, plural e conflituoso, é imprescindível não perder de vista que as 

disputas e transformações no campo da cultura ocorreram numa conjuntura de 

Ditadura Civil Militar, cuja ação não se deu apenas no plano institucional, mas por 

intermédio de práticas “ilegais” para os padrões de legalidade da própria ditadura. 

A análise das fontes da repressão sobre Vandré nos permite a legibilidade 

de aspectos relevantes da sua atuação como artista e como cidadão, num 

momento em que as forças autoritárias disseminaram o medo, a vigilância e a 

repressão em graus absurdos, intencionando o controle da sociedade e a 

ocultação dos conflitos. 

Trabalhar com as fontes dos arquivos da repressão, nesta 

contemporaneidade, significa exercer uma luta no presente, entendendo-a como 

uma luta que se alimenta das lutas do passado como afirma Walter Benjamin. 

A abertura dos arquivos da repressão é, sem dúvida, um passo importante 

para o esclarecimento a respeito das práticas autoritárias empreendidas no Brasil. 

O trato com os documentos destes arquivos nos coloca diante de uma série de 

desafios; ao analisarmos a imagem que os repressores produziram de si mesmos 

e dos objetos de suas ações e investigações, bem como, ao pensarmos a 

respeito da estrutura ditatorial e sua organização. É preciso termos em mente que 

a repressão utilizada pela Ditadura Civil Militar estava se construindo e, que cada 

período apresenta particularidades deste processo.  
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Havia, na prática do DOPS/SP, uma ampla troca de informações orientada 

por diretrizes e valores comuns que tinham como principal foco as “atividades 

subversivas” nos mais diversos meios sociais. Suas diretrizes foram elaboradas e 

implantadas, tendo como referência a concepção de Segurança Nacional 

desenvolvida pela Escola Superior de Guerra (ESG). Dentro da perspectiva de 

que as contestações ao Governo colocariam a ordem e a segurança do país sob 

ameaça, ocorre, de forma sistemática, a criminalização das ações de resistência, 

de participação política e de reivindicações sociais e a inserção de determinados 

assuntos e atividades artísticas em campos “suspeitos” e, consequentemente, 

alvos da censura e repressão.  

Outra questão importante é a difusão desta ideologia de Segurança 

Nacional, sua aceitação, incorporação e a forma como a repressão se 

institucionalizou no Brasil. Conhecer os mecanismos da repressão e analisá-los 

por meio dos documentos do DOPS/SP é um ponto fundamental para que 

possamos compreender as relações entre o Estado autoritário e a sociedade 

brasileira na qual Geraldo Vandré realizou suas produções. 

A luta pela abertura dos arquivos contribuiu imensamente para a realização 

de pesquisas sobre esta realidade. Muitos pesquisadores, de diferentes áreas, 

vêm desenvolvendo trabalhos importantes sobre esta dimensão. 

A esse respeito, o texto Os “Tesouros” da Stasi ou a Miragem dos Arquivos 

de Ètienne François nos aponta questões importantes93. Ele faz uma abordagem 

da abertura dos arquivos da Stasi (Polícia Política da República Democrática 

Alemã), o que, segundo o autor, foi motivo de fascínio. Porém coloca-se a 

questão dos cuidados no trato com tais documentos, afirmando que os mesmos 

não trazem respostas para tudo e que encobrem mais do que revelam. Trata-se 

de uma imagem que o próprio regime totalitário constituiu de si mesmo, portanto, 

o historiador deve ter algumas precauções, orientando-se por exigências do 

ofício. Para tanto, deve-se realizar a crítica das fontes, propor questões 

pertinentes, ter em mente que as fontes não dizem tudo e, finalmente, que o 

historiador seja escrupuloso, prudente, e que se guie por uma busca rigorosa da 

verdade histórica. 
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Em se tratando de documentos do DOPS/SP, é preciso analisar a forma 

como foram redigidos, os termos utilizados, seus enquadramentos e os 

mecanismos de ocultação de suas autorias. É imprescindível uma interpretação 

rigorosa para que não se corra o risco, em momento algum, de “comprar” a visão 

que a repressão produziu sobre si mesma.  

Uma análise atenta destes documentos nos ajuda a compreender os 

“braços” da repressão e seu alcance, a organização das ações e os processos de 

investigações e registros. É importante pensar que esse tipo de documento “mais 

encobre que revela” ocorrendo, nesta produção, um forte mecanismo de 

ocultação dos agentes da repressão na busca de não deixar rastros e de os 

proteger. O que estas fontes dizem a respeito de Vandré e, porque o fazem de 

determinadas maneiras, foram algumas das questões aqui problematizadas. Cada 

código presente nos documentos, cada detalhe nos desafia a busca da 

compreensão de seus significados e de sua lógica dentro da prática repressiva94. 

As citações do DOPS/SP sobre Geraldo Vandré estão inseridas na “Série 

Dossiês”, uma vez que nunca houve uma prisão oficialmente registrada do cantor, 

não há, no acervo, um prontuário formalizado. O dossiê de Vandré reúne uma 

série de documentos de naturezas diversas, mas possui lógica e finalidade 

específicas: a investigação e atribuição do “crime político”. 

O primeiro documento com o qual tive contato no arquivo do DOPS/SP foi 

produzido pela Divisão de Informações, trata-se de uma ficha síntese95, redigida 

posteriormente, contendo o resumo das investigações realizadas sobre Vandré no 

período de 23 de junho de 1965 a 12 de março de 1978. Este documento foi 

apresentado como CPI – DOPS e consta como informação dirigida a Romeu 

Tuma, o então delegado do DOPS/SP, em 12 de janeiro de 1981. 
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Mesmo estando inserida em um período posterior ao da baliza cronológica 

deste trabalho, considero importante a análise desta ficha síntese, sendo 

fundamental compreendermos aspectos do momento em que foi produzida. 

Em 1981, o DOPS/SP e a ação repressiva possuíam características 

diferentes dos períodos analisados nesta pesquisa, porém, é interessante 

percebermos que, ainda neste momento, há esforços por parte da repressão em 

relacionar a imagem de “criminoso político” a Geraldo Vandré. O cantor é 

chamado de “marginado” em várias partes do documento, este adjetivo faz parte 

da visão de quem escreveu a ficha síntese em 1981 e a redação revela não 

somente que neste período Geraldo Vandré ainda era constituído como 

criminoso, mas também que, dentro de um momento em que existia um discurso 

de “abertura política” por parte do governo ditatorial, o aparato repressivo se 

matinha atuante e continuava sendo orientado pelas concepções da Ideologia de 

Segurança Nacional que nortearam suas ações durante as décadas de 1960 e 

1970. Ou seja, a ditadura continua sendo ditadura, mesmo em tempos de 

“abertura”, assim como já o era em 1964, como afirma o Professor Marcos Silva96. 

A ficha síntese sobre Geraldo Vandré faz parte de uma ação do DOPS/SP 

em que houve uma solicitação de um resumo da documentação existente sobre 

ele97. A atividade artística, no momento da produção das investigações, não se 

enquadrava em nenhum dos setores elencados98, porém, as ações sobre elas 

foram intensas. A sua produção é bastante significativa e revela uma 
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 Para ampliar esta reflexão ver: SILVA, Marcos. Brasil, 1964/1968: a ditadura já era ditadura/ 
Marcos Silva, (org). São Paulo: LCTE Editora, 2006. 
97

 A Professora Maria Aparecida de Aquino coordenou o Projeto “Mapeamento e Sistematização 
do Acervo do DOPS/SP: Série Dossiês (1940-1983)” e, no livro O DEOPS/SP em busca do crime 
político, traz reflexões que nos ajudam a compreender melhor estas fontes, assim como, as 
especificidades das funções e da estrutura administrativa deste órgão de repressão: “Através da 
família 50, pode-se perceber o que significou, ao longo da existência do Serviço Secreto, - 
posteriormente denominado Serviço de Informações e Divisão de informações, respectivamente-, 
a busca do crime político em toda a sua variedade interpretativa.” Para ficar mais claro, tomemos o 
exemplo do código presente na própria ficha síntese sobre Geraldo Vandré: 52-Z-0-8020. O 
número “52” se refere a uma “subfamília” que “apresenta resumos da documentação armazenada 
sobre diferentes assuntos e pessoas, mediante solicitação de outros órgãos”. A letra “z” 
“compreende a vigilância a setores não especificados”. Em relação ao número “0”, o terceiro 
elemento do código “tem um significado mais comum que o remete a uma ordem cronológica de 
abertura das pastas”, porém, alguns códigos se iniciam com “0”, isso significa que “não segue 
necessariamente a ordem cronológica”. O último número “8020” faz parte de uma catalogação e 
está relacionado ao número de documentos produzidos que estão organizados em pastas. 
98

 Os setores foram classificados com as seguintes letras: A;B;C;D;E;F;G;H;I;J;K;L e Z. Se 
referiam a setores diversos da sociedade, tais como: proprietários, funcionários, estudantes, 
intelectuais, militares, diplomatas, comerciantes, religiosos, funcionários públicos, negociantes, 
associações, partidos políticos, profissionais liberais, editoras e editores. 
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preocupação do órgão e dos repressores em reafirmar e documentar o perfil 

atribuído ao cantor pela repressão. Na trajetória de construção da repressão, há 

momentos que são bem explorados, porém, as permanências das práticas 

repressivas e suas novas configurações na década de 1980 merecem mais 

estudos.  

Durante a entrevista com o jornalista Celso Lungaretti, uma afirmação me 

deixou bastante reflexiva. Celso falou sobre um encontro que teve com Vandré no 

início da década de 1980 e que, numa conversa informal, acabou tomando 

conhecimento de informações bastante delicadas: 

 

 

A coisa mais tocante quando eu o encontrei em 80, foi quando no 
lançamento do disco da Simone, tava tocando e tal... Quando eu bati um 
papo com ele, ele disse que a música podia voltar, ela tava censurada há 
mais de dez anos, mas ele não podia voltar junto porque podia ser 
assassinado... e era o tempo em que aqueles militares e o pessoal... os 
torturadores e tal, eles não queriam que o sistema abrisse, eles estavam 
tacando fogo em banca de jornal que vendia o Movimento e o Pasquim 
e... sei mais o quê (...) Então ele deu a entender isso pra mim, que ele se 
fazia de maluco pra não ser um alvo dessa gente... porque se ele 
voltasse a ser o Vandré contestador ele podia ser assassinado. Eu 
perguntei: Você recebeu uma ameaça? Ele desconversou... não quis... 
praticamente mudou de assunto... e eu desisti, porque era só uma 
conversa... mas ele deixou bem claro que ele tinha medo de represálias 
se se reassumisse como o que ele tinha sido antes (sic.).

99
 

 

É realmente uma afirmação bastante complexa, trata-se da memória de um 

homem que esteve atuante no campo da resistência à Ditadura Civil Militar100 e 

que viu em Vandré um sujeito comprometido com a luta por uma sociedade mais 

justa. No início da década de 1980, Celso colaborava com algumas revistas sobre 

música e procurou Vandré com a proposta de uma entrevista, essa entrevista foi 

negada, porém, acabaram conversando informalmente no apartamento do cantor, 

no centro de São Paulo. 

                                                 
99

 Trecho da entrevista com Celso Lungaretti que me foi concedida em 11 de agosto de 2010. 
100

 Celso participou do Movimento Estudantil Secundarista e ingressou, posteriormente, ainda 
muito jovem, na luta armada contra a ditadura. Foi membro da Vanguarda Popular Revolucionária 
(VPR) em 1969 e 1970, foi preso neste mesmo ano pelo DOPS/SP, onde permaneceu durante 
quatro meses. Foi torturado e injustamente acusado pelos seus companheiros de ter entregue, 
sob tortura, um campo de treinamento da VPR, por conta disso, não esteve na lista de presos a 
serem libertados em troca do embaixador alemão que fora sequestrado pela VPR em parceria 
com a ALN (Ação Libertadora Nacional). 
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Segundo Lungaretti, houve, por parte de alguns setores “mais radicais”, a 

insatisfação diante do discurso de abertura durante o governo de Geisel. O que 

mais chamou a atenção na declaração de Celso é a afirmação de Geraldo Vandré 

de que “a música poderia voltar, mas ele não”. Este é um assunto bastante 

delicado e que expira cuidados em sua análise. Mas, o que este depoimento, 

confrontado com outras fontes, tem como importante indício é que, num momento 

em que a Ditadura Civil Militar no Brasil acenava para o seu fim, as formas de 

repressão permaneciam atuantes e, de certa forma, se reconstruíam, se 

modificavam e caracterizavam suas permanências. No caso de Geraldo Vandré, é 

impossível negar que forças repressivas estiveram atuantes e que marcaram 

profundamente sua trajetória artística. 

A cantora Simone conseguiu autorização para incluir no seu disco a música 

de Vandré, a gravação de um show realizado no final de 1979, inclui a faixa “Pra 

não dizer que não falei de flores” e o disco foi lançado no início de 1980 com o 

selo da EMI Odeon. Ainda no final de 1979, a RGE lançou um disco de Vandré no 

qual estava incluída a canção e o áudio da apresentação de Vandré no III Festival 

Internacional da Canção de 1968101. Porém, o fato é que Vandré não tornou a 

cantar sua canção em nenhum veículo de difusão, não regravou nenhum de seus 

discos e se mantém, até o presente momento, distante do público brasileiro desde 

o início de seu exílio em 1969. 

Na verdade, Vandré “não voltou”. Nem mesmo sua canção voltou com a 

força que lhe é própria, visto que, mesmo diante da gravação da Simone e do 

lançamento de uma coletânea do cantor, com raras exceções, a canção não teve 

e não tem uma projeção à altura de sua importância, assim como não a tem o 

conjunto da obra de Vandré. 

Pensar a respeito desta questão é pensar também nas continuidades deste 

sistema repressivo e de suas heranças no presente. Não só as ações dos órgãos 

repressivos contribuíram para a produção deste esquecimento, como também 

todas as estruturas de poder presentes em nossa sociedade, sejam elas militares 

ou civis. Todas as forças que atuaram neste sentido colaboraram, em maior ou 

menor proporção, para que houvesse uma desconstrução do que realmente 

                                                 
101

 Ambos os processos de liberação da música não foram localizados no arquivo da DCDP, 
obtivemos essas informações por meio dos LPs. 
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Geraldo Vandré significa. Todos os esforços para construção de uma imagem 

negativa acerca de Vandré antes, durante e depois da Ditadura Civil Militar, 

servem a um mesmo propósito: reduzir, minimizar e banalizar a importância que 

ele realmente tem. Nossa sociedade ainda não se redimiu diante dos crimes 

cometidos no passado e nós todos seremos coniventes se aceitarmos o 

esquecimento ou a deturpação da verdade. 

O silêncio de Geraldo Vandré, nos dias atuais, é uma resposta à sociedade 

autoritária que o condenou (sem jamais ter sido julgado), é uma forma de bradar a 

quem quer que seja que, em momento algum na história deste país houve justiça 

em relação aos atos praticados contra ele. 

O posicionamento adotado pelo Governo Militar brasileiro acabou por 

colocar num campo de criminalização todos os setores que demonstravam 

insatisfação. As lutas por questões essenciais foram deslegitimadas por este 

governo e foram associadas pelo poder às ideias comunistas de forma 

indiscriminada. Para este governo o país vivia uma “Guerra Revolucionária”, cujo 

principal alvo era o “inimigo interno”, que poderia ser, de acordo com esta ótica, 

qualquer cidadão. 

No “Dossiê de Vandré”, alguns movimentos investigados pelo DOPS/SP 

têm seus objetivos apresentados por este órgão de forma mais específica e em 

destaque. É o caso, por exemplo, do relatório produzido em dez de Janeiro de 

1967, que trata da reunião realizada no Teatro Paramount em protesto contra a 

Nova Lei da Imprensa. Este documento é apresentado como um “comunicado” do 

Departamento de Ordem Política e Social da Secretaria da Segurança Pública, 

mais especificamente do Serviço Secreto de São Paulo, sendo dirigido ao chefe 

deste departamento. Na citada reunião, Geraldo Vandré compõe a mesa e, ao 

lado de Theo de Barros, canta “Disparada”. O público é descrito pelos agentes da 

repressão como “estudantes em sua maioria”, os mesmo fazem a descrição do 

conteúdo das faixas fixadas no palco (“Povo livre tem imprensa livre”, “Não à 

Ditadura”, “Liberdade sem medo”). Os agentes infiltrados vão construindo uma 

imagem de Geraldo Vandré como alguém que se alia aos setores contrários ao 

Governo e como alguém que compactua de ideais que, neste momento, foram 

inseridas no campo da oposição e da resistência. 
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A canção “Disparada” que, no Festival da MPB de 1966, foi interpretada 

por Jair Rodrigues e dividiu a vitória com “A Banda” de Chico Buarque, é citada 

em diversos relatórios. Eles destacam a participação de Geraldo Vandré nos 

movimentos que, segundo os agentes do DOPS/SP, o cantor apoia. Suas 

canções são qualificadas diversas vezes como subversivas. 

É preciso reconhecer que os espaços e as circunstâncias da opressão, 

registrados pelos agentes infiltrados, evidenciam também os espaços e as 

circunstâncias em que as pessoas se articularam e desempenharam um papel 

importante na resistência no sentido de questionar e atuar de forma contrária à 

estrutura autoritária. 

Vejamos o comentário abaixo a respeito de uma apresentação que Vandré 

realizou, ao lado de Hilton Acioli, na manifestação de trabalhadores de Santo 

André por ocasião do primeiro de maio de 1967: 
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Imagem 12 

A interpretação dos agentes que produziram este documento, de que 

Vandré era um esquerdista, corroborava para a construção de informações que 
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 Documento produzido pelo DOPS/SP: 50-z-318-3248/3232 em maio de 1967. 
Transcrição: O cantor Geraldo Vandré esteve presente participando ativamente da agitação, 
tecendo comentários sobre o governo atual e criticando os ‘burgueses e latifundiários’. Após seus 
comentários cantou duas músicas: Disparada e Arueira, a segunda com versos que dão margem 
para uma interpretação de que ele seja esquerdista. Acompanhou-o ao violão o ‘companheiro’ 
Hilton Acioli do Trio Maraiá. O popular cantor disse claramente que sua música é um grito de 
protesto contra o capitalismo norte-americano e contra as classes opressoras. 
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viriam a embasar a culpabilidade atribuída a ele, informações estas que o 

enquadravam como criminoso com base no Decreto Lei Nº 314, de treze de 

março de 1967. A simples expressão de contrariedade aos projetos do Governo 

Militar poderia ser definida como “crime” no Artigo 3º deste decreto, ao passo em 

que era qualificada pela repressão como “ameaças ou pressões antagônicas, de 

qualquer origem, forma ou natureza”103, mais ainda, neste momento o ato de 

“provocar emoções, opiniões, atitudes e comportamentos” contrários ao governo 

faziam com que Vandré fosse enquadrado pela repressão, numa situação de 

“inimigo interno”, ou seja, alguém que coloca em risco a Segurança Nacional. 

A participação de Geraldo Vandré neste movimento, como vimos 

anteriormente, já o comprometia segundo a ótica dos repressores. As afirmações 

que são atribuídas a ele de crítica aos “burgueses e latifundiários” são destacadas 

e reconhecidas pelos agentes da repressão também em suas canções.  

O Decreto Lei Nº 314 de treze de março de 1967 foi formulado a partir dos 

princípios estabelecidos pela Escola Superior de Guerra (ESG): 

 

 
(...) A segurança interna envolve aspectos da Segurança Nacional que 
dizem respeito às manifestações internas de antagonismos e pressões, 
abrangendo todas as ações que produzem por intermédio do Estado no 
sentido de criar condições para a preservação dos poderes constituídos, 
da lei, da ordem e de garantir os objetivos nacionais ameaçados. Inclui, 
assim, todas as medidas desencadeadas para fazer face, dentro das 
fronteiras do país, aos antagonismos e pressões de qualquer origem, 
forma ou natureza

104
. 

 

O texto citado que compõem o Decreto Lei Nº 314 é facilmente identificado 

no Manual Básico da ESG, não se trata simplesmente do texto, mas de uma 

fundamentação teórica que esteve presente antes, durante e depois do período 

ditatorial. Lembrando que da ESG não participavam somente militares, boa parte 

dos seus alunos foram civis oriundos das classes mais favorecidas do Brasil e 

que, desta instituição, saíram os principais quadros políticos que governariam o 

país durante a ditadura. 

As canções de Vandré, avaliadas pelos agentes do DOPS/SP como 

indícios de que ele era de esquerda, foram enquadradas pela repressão nesta 
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 Decreto Lei Nº 314 de treze de março de 1967. 
104

 Manual Básico da ESG “Seção I: Guerra Contemporânea” p. 65-82. In: ALVES, Maria Helena 
Moreira. Estado e oposição no Brasil (1964-1984). Bauru, SP: Edusc, 2005. P 45. 
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ótica da ESG a respeito dos “inimigos internos”, principalmente porque Vandré 

dirigia suas críticas aos membros das classes civis que controlavam o poder 

econômico no país e que produziam o abismo de desigualdade, explorando as 

classes trabalhadoras e oprimindo seus movimentos desde longa data. 

O fato de ser atribuído a Vandré um discurso contra as classes opressoras 

dentro de um parâmetro econômico e social diante do estado de intolerância, 

desencadeou implicações políticas. Lembrando que os sujeitos citados no 

documento, “burgueses e latifundiários” são civis e representam o poder que 

Geraldo Vandré sempre questionou em suas canções. Esta é uma relação que 

merece maior atenção, pois entra em uma esfera onde o poder constituído pelo 

Governo Militar se mostra extremamente comprometido e articulado com as elites 

civis e seus interesses. Ao expressar, em suas canções, a ideia de justiça social, 

Geraldo Vandré se colocava claramente de forma opositora aos grupos que 

detinham os poderes político e econômico no Brasil. 

O primeiro documento que trata mais especificamente da atuação artística 

de Vandré, já analisado no segundo capítulo, é datado de 27 de julho de 1967 e 

se refere à investigação do Programa de televisão Frente Única. Este relatório foi 

produzido pela subchefia de Ordem Política e dirigido ao seu delegado titular. 

Outros artistas como Gilberto Gil, Elis Regina e Chico Buarque são citados no 

documento, porém, Geraldo Vandré é destacado devido à forma como se 

apresentou, havendo a afirmação de que ele “se exaltou ao cantar”. Este aspecto 

ressalta a ideia de que as características marcantes de Geraldo Vandré, 

comentadas no segundo capítulo, não passaram despercebidas pela repressão. 

Neste sentido, a voz, as expressões e os gestos, além das letras das canções, 

passam pela análise dos agentes da repressão. 

O Programa “Frente Única”, oriundo de o “Fino da Bossa”, reunia artistas 

que produziam Música Popular Brasileira, sendo estes, expressões fortes do 

cenário musical do período. É importante refletirmos a respeito do significado 

deste programa dentro da conjuntura estudada aqui e sobre o espaço que a Rede 

Record abriu no sentido da produção e difusão desta cultura, que se colocou no 

campo da oposição. Não somente Vandré é qualificado pela repressão como 

subversivo, mas também o programa. 
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  Esta questão remete às complexidades existentes na Indústria Cultural 

Brasileira. Muitas questões estavam em jogo; os interesses de mercado e a 

veiculação das expressões que contrariavam o discurso oficial dão indícios destas 

complexidades. É preciso que tenhamos em mente a difusão e apreciação deste 

programa que integra artistas e um público descontente diante das ações do 

governo.  

O ano de 1968 é, para Geraldo Vandré, um ano de acontecimentos 

marcantes e dramáticos em sua carreira. Os movimentos sociais vinham se 

intensificando, assim como a repressão. 

Em onze de junho de 1968, Vandré participou da manifestação que pedia a 

liberação da “1ª Feira de opiniões”, o evento havia sido censurado sob alegação 

de conter “sátiras da realidade brasileira”. Os manifestantes, entre eles artistas, 

autores e professores, se dirigiram à Assembleia Legislativa com o objetivo de 

solicitar apoio por parte dos deputados. 

Em agosto de 1968, Geraldo Vandré foi o vitorioso do Festival da Canção 

da Bulgária com a música “Che”. Ernesto Che Guevara havia sido assassinado na 

Bolívia em outubro de 1967 e sua trajetória revolucionária, assim como a sua 

morte, transformou-o em um grande exemplo e inspiração para os movimentos 

revolucionários na América Latina. Muitos foram os compositores que prestaram 

homenagens ao Che neste momento, entre eles Victor Jara105 e Sérgio Ricardo. A 

homenagem de Geraldo Vandré ao revolucionário consta do Boletim informativo 

nº 189 de doze de agosto de 1968 do SNI, dando indícios de que as atividades do 

cantor fora do Brasil também eram vigiadas e que, na conjuntura internacional, 

mantinha suas perspectivas contestadoras. 

A canção “Che”: 

 

E um dia, de repente 
Fez da morte mais viver 
Quem seguia teu caminho 
Não podia te prender 
E mesmo por traição 
Pensando que te matava 
No meu corpo americano 
Fincou mais teu coração 

                                                 
105

 Victor Jara, cantor e compositor chileno que atuava no movimento “Canção Nova” do Chile. Em 
setembro de 1973, após o golpe de Pinochet, o artista foi preso, teve suas mãos esmagadas e, 
posteriormente fuzilado. 



 

118 

 

Começa com um coro de lamentos e, em seguida um grito que expressa 

tristeza, neste grito, o nome do revolucionário: Che. Após a introdução, a melodia 

tem seu compasso mais acelerado, com uma mistura de influências nordestinas e 

latino-americanas. Na última estrofe (citada acima), consta a afirmação de que 

Che não morreu porque seus ideais vivem no “corpo americano”. Esta é uma 

canção muito marcante, com uma interpretação bastante forte feita por Vandré. É 

também uma das canções que revelam grande habilidade do compositor em 

misturar ritmos e estilos latinos e brasileiros. Podemos observar que a resistência 

de Vandré em incorporar elementos da música estrangeira, comentada no 

primeiro capítulo, se refere, sobretudo, à música norte americana. O que ocorre 

em relação às influências latino americanas é, na verdade, uma noção de 

identidade que é reforçada nesta e em outras canções. Ocorre, então, nas 

canções de Vandré, o reconhecimento de que nós, brasileiros, somos latino-

americanos e de que estamos unidos na luta contra o imperialismo. 

  No Boletim do SNI, esta informação está inserida no item “Política 

externa”, as informações que constam deste item recebem um caráter polarizado 

entre o que converge com os interesses do governo, sobretudo nos aspectos 

morais e econômicos, tendo como cerne o sistema Capitalista e, por outro lado, 

as informações caracterizadas como “ameaças externas”, sempre articuladas ao 

socialismo e ao comunismo. A vigilância sobre Vandré extrapola suas atividades 

no território nacional, suas participações em atividades no exterior também são 

alvos da repressão, ao passo que o cantor expressa ideais de justiça e liberdade 

que abrangem outros espaços, sobretudo na América Latina. 

Chama a atenção o fato de que boa parte das citações a respeito de 

Geraldo Vandré que constam dos Boletins Informativos do SNI enviados ao 

DOPS/SP é oriunda de notícias de jornais, sobretudo da Folha de São Paulo, esta 

não é uma prática exclusiva do campo das artes, várias informações são 

coletadas pelo SNI a partir da imprensa. Esta prática nos permite analisar a 

própria constituição dos órgãos de repressão, ou seja, os procedimentos de 

investigações dentro deste período. São nítidas as transformações internas que 

foram ocorrendo nos diferentes momentos de atuação destes órgãos. A utilização 

da imprensa como fonte de informações assume um caráter de legitimação das 

acusações e de composição de uma “voz” que não parte unicamente do Governo, 
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mas também da própria sociedade civil. Outro aspecto que esta prática revela diz 

respeito à estrutura interna de investigações e à atuação dos agentes, ou seja, os 

braços e o olhar da repressão buscaram não deixar nada escapar. 

Os jornais utilizados como fonte de informações pela repressão 

apresentam, na maioria das vezes, notícias sucintas, em alguns momentos são 

até mesmo reproduzidas a partir de editais106 e pronunciamentos do governo. 

Neste período, a censura à imprensa se acirrava, as notícias sobre Geraldo 

Vandré são apresentadas sem que haja um posicionamento evidente, porém, não 

existe imparcialidade, é possível notar que, após o AI-5, as referências sobre 

Vandré passam a focar muito mais a condição de conflito com o regime militar e 

as atividades que interferiam nesta questão, salvo as matérias da Imprensa 

Alternativa, como é o caso do jornal Resistência. É importante salientar que a 

imprensa acompanhou de forma significativa os eventos que envolviam o cantor. 

Até o momento de seu exílio, as notícias ocupavam um grande espaço, sobretudo 

após a sua apresentação no Maracanãzinho, neste momento, o foco principal era 

sua obra ou sua condição como artista, enquanto que nas notícias recortadas e 

utilizadas pelo DOPS/SP, o foco é o indivíduo criminalizado.  

Após a gravação do LP Canto Geral (1968), Vandré foi convidado pela TV 

Bandeirantes, de São Paulo, para apresentar um programa que levava o mesmo 

nome do disco, passando posteriormente a se chamar Canto Permitido, devido a 

ação da censura: 

 

(...) A mudança se deveu aos cortes que a Censura fez no primeiro 
programa da série, no início de maio, em que um filme de 15 minutos 
sobre a crise do mundo foi interpretado pelos censores como subversivo. 
O novo título do programa, que era gravado às segundas-feiras no 
Teatro Bandeirantes (ex-Cine Arlequim), foi proposto por Vandré para 
ressaltar a posição da Censura (...)

107
. 

 

A participação de Geraldo Vandré neste programa pode ser considerada 

como um dos primeiros momentos em que o cantor esteve diretamente na mira 

da censura, desempenhada neste momento pela Polícia Federal, e seu 

comportamento, já acentuado pelo DOPS/SP, colocava-o em evidência. 
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 Como é o caso da notícia sobre a instalação do Inquérito Policial Militar contra Vandré que 
analisaremos mais adiante. 
107

 HOMEM DE MELLO, Zuza. A era dos festivais: uma parábola. São Paulo, Editora 334, 2003. p. 
285. 
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“Pra não dizer que não falei de flores”, composta no conturbado ano de 

1968, é, sem dúvida, a canção de Vandré que mais repercutiu nos meios 

repressivos e que deu início a uma perseguição mais acirrada. Esta canção 

expressa, de forma poética, as tensões e os conflitos de uma sociedade que 

vivenciou um ano em que as contradições da Ditadura Civil Militar no Brasil 

atingiram um grau bastante elevado.  

As características da obra de Vandré, juntamente com a performance do 

cantor e seu envolvimento com os setores de oposição ao regime, foram 

constituídos pela repressão como práticas que poderiam promover uma 

intervenção social indesejada, capaz de alterar as configurações que o Governo 

Militar construía paulatinamente. As contradições entre o projeto de sociedade 

defendido pelo governo e pelas classes dominantes e o projeto identificado na 

prática social de Vandré são evidentes. Geraldo Vandré se colocou claramente no 

campo da resistência e suas canções são expressões da sua relação com a 

sociedade em que estava inserido. Os valores defendidos por Vandré, e sua 

correspondência e recepção por parte do público, é o principal foco de atenção e 

de tensão identificados nos documentos produzidos pela repressão.  

Raymond Williams afirma que as práticas culturais se realizam dentro de 

uma realidade material que as possibilita. Estando o artista, ou intelectual, 

inserido nesta realidade, suas produções fazem parte desta e a constituem 

também. A articulação entre o pensamento e a vida concreta não podem ser 

analisados separadamente, mesmo que não intencionalmente, a obra de arte traz 

elementos da experiência humana dentro de seu tempo e de sua dimensão. A 

“significação pública” desta prática assume um caráter de identificação ou repulsa 

ao passo que todos os sujeitos sociais estão inseridos nesta realidade, mas 

ocupam lugares distintos. A representação destes sujeitos, nas músicas, por 

exemplo, se dá de acordo com a forma como o seu autor se relaciona com os 

mesmos. 

A reação por parte dos militares diante da canção “Pra não dizer que não 

falei de flores” atingiu os diversos níveis de seus escalões. Poucos dias após a 

apresentação de Vandré no III FIC, o General Luís de França Oliveira declarou: 

“Essa música é atentória à soberania do país, um achincalhe às Forças Armadas, 
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e não deveria nem mesmo ter sido inscrita no Festival”108. Outra manifestação de 

contrariedade foi a do então General Otávio Costa que escreveu um artigo no 

Jornal do Brasil no dia seis de outubro de 1968, intitulado “As flores de Vandré” 

onde dirigia críticas à composição e ao próprio cantor, afirmando ser necessário 

“reparar a injustiça cometida contra os militares”. 

O Boletim Informativo do SNI de onze de outubro de 1968, enviado ao 

DOPS/SP, destaca a notícia do jornal Folha da Tarde: “O DOPS do Estado do Rio 

já apreendeu 500 discos da música ‘Caminhando’ de Geraldo Vandré, 

considerada subversiva pelas autoridades militares”. 

A Divisão de Censura e Diversões Públicas foi solicitada pelos militares a 

se posicionar e decretar a proibição da venda e apreensão dos compactos que 

continham a canção. O mesmo não se deu em relação às apresentações que 

continuaram ocorrendo após a finalíssima do III FIC, de 1968, inclusive, no Teatro 

Municipal de São Paulo, na ocasião da homenagem a Garcia Lorca, quando 

Vandré cantou “Pra não dizer que não falei de flores” e foi bastante aplaudido. 

Verificamos que não há no arquivo da DCDP documentos que se refiram à 

censura desta canção dentro do período referido. 

O informe nº 619/68 produzido pelo Ministério da Guerra – II Exército – 

Quartel General difundido para o SNI/ASP, Polícia Federal e para o DOPS em 16 

de dezembro de 1968, apresenta no item “Campo Psicossocial” uma advertência 

em relação à canção de Geraldo Vandré: 

 

A música de Geraldo Vandré, ‘Pra não dizer que não falei das flores’, 
eliminada do festival, apreendida pela censura e depois liberada, com 
letra ofensiva as FFAA

109
, continua sendo muito tocada pelas emissoras 

de São Paulo, principalmente pela EXCELSIOR que a transmite umas 
quatro vezes por dia

110
. 

 

A relação entre os militares e a Divisão de Censura e Diversões Públicas 

se mostra conflituosa na medida em que este informe demonstra divergências 

com a censura em relação ao acompanhamento do caso. Trata-se de um 

documento que expressa a avaliação do próprio Ministério da Guerra em relação 
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à música de Vandré, qualificando-a com “ofensiva”. O enquadramento no “Campo 

Psicossocial” alerta para a capacidade de provocar emoções e sentimentos 

contrários aos projetos do Governo Militar, sendo classificados como atos 

criminosos, se relacionados ao DECRETO-LEI Nº 314, DE 13 DE MARÇO DE 

1967.  

É preciso notar que este documento foi produzido três dias após a 

promulgação do AI-5 e que as novas configurações garantiam às Forças Armadas 

plenos poderes para suspender os direitos políticos de qualquer cidadão, cassar, 

prender, vigiar e punir: 

 

Art. 10 - Fica suspensa a garantia de habeas corpus, nos casos de 
crimes políticos, contra a segurança nacional, a ordem econômica e 
social e a economia popular.  
Art. 11 - Excluem-se de qualquer apreciação judicial todos os atos 
praticados de acordo com este Ato institucional e seus Atos 
Complementares, bem como os respectivos efeitos

111
. 

 

Neste momento, a situação de Geraldo Vandré e de todos aqueles que 

atuavam no campo da resistência se agravara. As prisões, torturas e assassinatos 

por parte dos órgãos repressivos se intensificaram e diante da conjuntura de 

radicalismos, os caminhos mais seguros seriam o da clandestinidade e do exílio. 

É possível analisar que, mesmo diante da intensificação da repressão, a música 

continuava sendo tocada na Excelsior “umas quatro vezes por dia”, o que indica 

que ocorriam falhas no processo de busca do controle, assim como, a 

popularidade que Vandré tinha neste momento e a identificação do público com a 

sua canção. 

No momento em que o AI-5 foi decretado, Vandré estava em Brasília, onde 

ia fazer um espetáculo. Voltou para São Paulo de carro e, em depoimentos 

posteriores, afirmou que saiu de circulação. 

No Boletim Informativo do SNI n.306 de vinte e oito de dezembro de 1968, 

arquivado no DOPS/SP em dezesseis de julho de 1969, consta, do item “Militar”, 

a informação coletada no jornal Folha da Tarde de que, durante uma visita de 

Abreu Sodré no quartel da Rua Manoel de Nóbrega, lhe foi entregue uma carta 

“endereçada por um Tenente ao cantor e compositor Geraldo Vandré”. Esta carta, 

que mais tarde fora publicada no Jornal Tribuna de Ituverava, continha uma 
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espécie de resposta à canção “Pra não dizer que não falei de flores” escrita pelo 

tenente João Batista Fagundes – Itajubá MG: 

 
Não vi soldados perdidos 
Na vastidão deste chão, 
Se existem armas na mão 
Também existem bandidos (...) 
(...) Semeei milhões de dormentes 
Sulcando brasilidade 
Fiz coisa que na verdade 
Nem era para um tenente! 
Fiz parto e arranquei dentes... 
Dei aulas, semente e pão. 
Do povo fiz a Nação 
E agora vem um Vandré 
Dizendo que é tudo em vão! (...) 
(...) Desculpe se do meu posto 
Respondo como soldado, 
Não pude ficar calado 
Com tal ofensa no rosto. 
Senti profundo desgosto 
Nos gritos da multidão 
E vi que as armas na mão 
Não podem ficar de lado 
Bendigo a voz do soldado 
Que faz de um povo Nação

112
. 

 

Nesta carta, o tenente exalta o projeto de desenvolvimento proposto pelo 

Governo militar e expressa claramente a sua indignação diante da música de 

Vandré e da reação do público que participou do festival. Constitui o cantor como 

um ofensor, como alguém que se coloca como obstáculo aos interesses do 

governo e que critica abertamente este modelo.  

As consequências foram imediatas, não somente a apreensão dos discos, 

a proibição da veiculação ou apresentação da música, mas também estava 

iminente, diante da onda de prisões após o AI-5, inclusive de artistas como 

Caetano Veloso e Gilberto Gil, que Vandré corria sérios riscos. 

A primeira edição do jornal Resistência, de vinte e um de Janeiro de 1969, 

traz uma pequena notícia intitulada “Vandré está vivo”: 

 

Geraldo Vandré não morreu, conforme boatos correntes em São Paulo e 
no Rio. Avisado a tempo de que a polícia o procurava, o cantor refugiou-
se na casa de amigos. Menos felizes foram Caetano Veloso e Gilberto 
Gil, que foram presos em São Paulo e levados para a Guanabara. Não 
foram liberados depois de ouvidos porque os policiais rasparam a 
cabeça de Caetano e a barba de Gilberto. Agora, o exército os mantêm 
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presos, a fim de que não fique caracterizada a violência contra os dois 
cantores.

113
 

 

O jornal Resistência atuou em um campo opositor ao regime militar, foi 

também alvo da repressão e as notícias desta primeira edição são principalmente 

sobre as prisões posteriores ao AI-5.  No edital do jornal, um discurso claro sobre 

o seu posicionamento: “Seu objetivo é levar ao povo as notícias que lhe são 

sonegadas pela censura imposta à imprensa. (...) Agir para derrubar a ditadura 

que sufoca o povo brasileiro. (...) Esta é uma hora de resistência”.114 

Esta notícia foi incorporada ao Dossiê de Vandré no DOPS/SP. A 

veiculação da notícia sobre Vandré em um jornal “clandestino”, constituído pela 

repressão como subversivo, indica outra faceta da repressão, de não apenas 

apreender os exemplares da imprensa alternativa, mas a de analisar e utilizar as 

informações contidas nestes de acordo com seus interesses. 

Como a notícia diz, muitos pensaram que Vandré havia sido preso ou até 

mesmo assassinado pela repressão, tamanha era a convicção entre o público de 

que os militares reagiriam violentamente, diante do que julgaram como ofensa.  

Após a promulgação do Ato Institucional n.5, em 13 de dezembro de 1968, 

Geraldo Vandré teve que sair de circulação, como vimos anteriormente. A sua 

permanência no país se tornou um risco real para sua integridade justamente por 

ter contra ele, neste momento, a ira dos militares, em função dos versos de “Pra 

não dizer que não falei de flores” e a intolerância da sociedade autoritária 

defendida pelas forças repressivas, por tudo que ele fez e compôs no decorrer de 

sua trajetória musical. Vandré não era visto apenas como o compositor de 

“Caminhando” pelo poder autoritário, mas sim como uma pessoa combativa, que 

participara de movimentos libertários e que vinha atuando no campo da 

resistência e manifestando claramente a sua luta pela justiça social. Daí a 

compreensão a respeito do perigo que sua permanência no Brasil significava.  

Dois depoimentos recentes sobre Vandré assinalam bem esta questão, o 

depoimento de Caetano Veloso no documentário A labareda que lambeu tudo 
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(2011), de Geneton Moraes Neto, e o depoimento de Solano Ribeiro (produtor 

musical) no documentário O que sou nunca escondi (2009): 

 

Eles não falavam que iam matar quase ninguém, com exceção de 
Geraldo Vandré, sobre quem, em todos os quartéis onde eu fiquei preso 
eu ouvi repetidas vezes que eles matariam Geraldo Vandré, se o 
encontrasse. Eu ouvi isso... ouvi mais de uma vez e em mais de um 
quartel. Eles tinham um ódio enorme do Geraldo Vandré. É... tinham em 
Vandré um adversário explicitado, quer dizer, um inimigo que se tinha 
pronunciado como tal, por causa da canção que mencionava os 
militares, os ‘soldados armados’ (...) ‘apesar de amados ou não’, mas era 
uma coisa que era... aquela canção fez um enorme sucesso no Festival 
né, no Rio e eles o odiavam.

115
 

 

 

Como afirmei anteriormente, a canção “Pra não dizer que não falei de 

flores” foi um “estopim dos conflitos” entre Geraldo Vandré e os militares, porém, 

Caetano ressalta o impacto que essa canção teve entre eles. Ele foi preso 

juntamente com Gilberto Gil no final de 1968, logo após a promulgação do AI5 e, 

nos diversos lugares por onde passou, ouviu dos próprios militares que eles 

“matariam Vandré se o encontrasse”. Com base nesta afirmação, podemos 

analisar o grau de repressão que seria empregada contra Vandré e o tipo de 

sentimento que os militares tinham por ele neste momento. Diante disso, é 

inegável o perigo que Vandré correu, assim como a violência com a qual seria 

tratado por alguns militares se o tivessem prendido nesta ocasião. 

Essa questão é reafirmada por Solano Ribeiro: “Ele não foi perseguido 

porque não deu tempo. E se não tivesse saído, acredito que o Vandré teria sido 

morto pelos militares.”116 O sentimento e a percepção das pessoas que 

vivenciaram os acontecimentos relacionados a Vandré, mesmo aqueles que não 

foram testemunhas das afirmações dos militares, como Caetano foi, eram de que 

Vandré corria risco de morte, tamanha era a indignação e a revolta desencadeada 

nos meios militares pela canção “Pra não dizer que não falei de flores” e também 

pelo conhecimento acerca da capacidade violenta e criminosa das forças 

repressivas. 
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Gilberto Gil, em seu depoimento no documentário A labareda que lambeu 

tudo, de Geneton Moraes Neto (2011), fala sobre a sua prisão, juntamente com 

Caetano e comenta a respeito da procura dos militares por Vandré: 

 

Eu fui preso em São Paulo, numa manhã. Eu havia estado na casa do 
Caetano, tinha dormido na casa do Caetano, mas logo pela manhã, 
cedo, cedo, cedo, eu acordei com ruídos estranhos na casa, um pouco 
de corre-corre pra lá corre pra cá. Dedé chegou rapidamente onde eu 
estava dormindo, dormia num colchão assim do quarto do som, na sala 
(...) Dedé me disse: olha o... a polícia, o exército tá ai procurando 
vocês... Tiveram ai agora, conversaram com Caetano e vão voltar e vão 
passar na sua casa, disseram que vão passar na sua casa, achava bom 
você ir pra casa então. Enfim, essa era uma visão, um sentimento que 
ela teve. E eu fui, saí, Caetano ainda assustado ali, aquela coisa (...) E 
fui pra casa e lá fiquei, eu morava sozinho na época, e lá fiquei. Uma 
hora depois mais ou menos eles foram lá, enfim... e subiram no meu 
apartamento e disseram que eu tava sendo convocado ao Rio pelo 
exército pra prestar esclarecimentos, depoimentos sobre qualquer coisa 
que eles próprios não podiam dizer na hora do que se tratava. Enfim, 
uma meia hora depois (...) descemos. Um camburão daqueles típicos da 
época, onde já estava Caetano e dali nós fomos até à casa de Geraldo 
Vandré, que era a uns vinte minutos dali da Praça da República. Nós 
ficamos, eles pararam na porta do apartamento de Vandré, é... ficamos 
lá esperando, eles voltaram, Vandré não estava em casa, enfim, não 
conseguiram contactar o Vandré, prendê-lo, enfim... E dali, nós saímos e 
pegamos a estrada, pegamos a Dutra e viemos pro Rio (...).

117
 

 

Esse relato de Gilberto Gil indica que houve tentativa de prender Vandré 

por parte do Exército Brasileiro. Num lance de sorte, Vandré não estava no seu 

apartamento naquele momento e mais tarde fora avisado por Dedé, mulher de 

Caetano, do ocorrido, conseguindo sair de circulação antes que fosse encontrado 

pelos militares. Caetano e Gil foram presos, permanecendo três meses detidos no 

Rio e, posteriormente, quando deixaram a prisão numa quarta feira de cinzas, vão 

para Salvador onde são obrigados a se apresentarem cotidianamente às forças 

armadas. Durante o período em que estiram detidos, tiveram suas cabeças 

raspadas e passaram por outras humilhações, já em Salvador foram orientados 

pelos oficiais a saírem do Brasil, seguiram então, no início de 1969, para o exílio 

em Londres. 

Geraldo Vandré saiu de circulação logo após a prisão de Caetano e Gil, 

permaneceu um tempo hospedado na casa de Dona Aracy, esposa de Guimarães 
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Rosa e depois deu início a sua fuga para o Chile, saindo pelo Sul do Brasil e 

passando depois pelo Uruguai. 

Sua saída do país lhe causou grande sofrimento, pois Geraldo Vandré é, 

acima de tudo, uma pessoa muito ligada à Cultura brasileira; ter de sair do Brasil 

nas circunstâncias em que saiu, se afastar de sua terra, dos familiares e das 

pessoas com as quais se relacionava, foi uma experiência muito traumática: 

 

E ao chegar no Chile e ir ao encontro dele, fiquei muito sensibilizada, até 
mesmo penalizada de vê-lo no estado em que ele estava, porque ele 
morava num quarto de um... não sei se uma pensão ou a casa de 
alguém, eu não me lembro exatamente, sei que era no centro de 
Santiago e era um quarto estreito com uma cama de solteiro, uma cama 
dessas antigas e em frente da cama... justo ele dormia com a cabeceira 
junto da parede e na parede bem a frente havia uma bandeira do Brasil, 
enorme. E aquilo me chamou muito a atenção porque eu senti Geraldo 
como um compositor, um cantor brasileiro desenraizado

118
. 

 

Dulce Maia descreve de forma detalhada o espaço onde Vandré se 

hospedou no Chile e, ao fazer isso, destaca o sentimento de tristeza de ver um 

artista tão ligado às coisas do Brasil sendo obrigado a se exilar. A fala de Dulce 

nos traz a imagem de uma pessoa solitária, marcada pela saudade e pela 

lembrança de sua terra. 

Nilce Trajano, ex-mulher de Geraldo Vandré fala também sobre o assunto: 

 

(...) Um negócio muito doloroso. Quando você sai do país porque quer... 
Mas, quando você sai do país obrigado... Geraldo era extremamente 
brasileiro, extremamente ligado à terra aqui né, ao produto cultural daqui, 
né. Então quando ele luta por isso a vida toda e ao mesmo tempo vê 
politicamente aquilo tudo ruir e a arte dele que é ligadíssima a isso ter 
que parar e ele ter que sair do país, perder a raiz aqui... é... foi muito 
brutal, foi muito brutal

119
. 

 

Conhecendo bem Geraldo Vandré, Nilce fala sobre o que entende ter sido 

pra ele a experiência do exílio. Ser obrigado a sair do país com o qual manteve 

uma relação tão intensa e ver o estado real das coisas deixadas aqui, a situação 

política e as arbitrariedades do governo autoritário são, realmente, questões que 

devem ter lhe causado imensa dor e, mais ainda, ter sua carreira interrompida de 

forma brutal, como afirma Nilce. 
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Porém, todas essas brutalidades não fizeram com que Vandré perdesse a 

sua crença na arte e na transformação da sociedade. Chegando ao Chile, que 

neste momento era governado por Eduardo Frei, um democrata cristão da direita 

chilena e forte opositor de Salvador Allende, Vandré buscou dar continuidade à 

suas atividades artísticas. 

No fascículo História da MPB, publicado em 1971, consta a informação de 

que Vandré havia composto uma nova canção, “Desacordonar”, e que realizara 

algumas apresentações em shows universitários do Chile, onde cantava também 

“Caminhando”. Porém, após a apresentação na TV chilena, no concurso de 

misses, acabou sendo questionado a respeito de sua licença para atuar 

profissionalmente no país. 

A canção “Desacordonar” tem uma temática muito parecida com a de 

“Caminhando”, com uma melodia latina muito bem marcada e cantada em 

espanhol. É uma canção muito forte e a interpretação de Vandré soa como um 

grito de luta diante da situação do povo latino americano, sua voz bastante 

emocionada chega a dar a impressão de choro em algumas passagens. 

Novamente aparece na letra da composição de Vandré, uma reflexão onde a 

música surge como expressão constituinte e constitutiva da realidade e clama por 

uma transformação. 

 

(...) A l’hombre sigue l’histora 
E a l’hombre, historia e cancion 
Seguirei cuanto suberen? 
Amante desta nacion 
Estudiantes, operarios 
Soldados e obreros son 
Desde cuando compreenderen 
Que vida es transformacion (...)

120
 

 

“Desacrodonar” foi gravada em 1969, no Chile, em um compacto, 

juntamente com “Caminhando”. Assim como “Caminhando”, “Desacordonar” é 

uma guarânia, tocada apenas no violão, e trata das questões agrárias e também 

das contradições urbanas. Neste período inicial de seu exílio, os valores 

norteadores de suas ações no Brasil continuam embasando suas ações. 
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Sua permanência neste país não foi longa, tendo em vista que chamou a 

atenção das autoridades chilenas ao cantar as canções “Caminhando” e 

“Desacordonar” no referido programa de TV. 

O Boletim Informativo do SNI de sete de julho de 1969, arquivado no 

DOPS/SP em 15 de julho de 1969, informa, dentro do item “Política externa”, a 

expulsão de Vandré do Chile. A informação tem como base notícias dos jornais 

Diário de São Paulo e Notícias Populares: 

 

Vandré expulso do Chile - O cantor de protesto brasileiro Geraldo 
Vandré, foi expulso do Chile por permanência ilegal no país, informou a 
polícia. O cantor brasileiro foi expulso, há tempos, de seu próprio país, 
por ordem do Governo, e chegou ao Chile com visto de turista, mas 
dedicou-se a trabalhar profissionalmente.

121
 

 

O jornal Diário de São Paulo apresenta, nesta nota, uma perspectiva 

bastante tendenciosa, mas ao mesmo tempo, trata da expulsão de Vandré do 

Brasil como algo decretado pelo Governo Brasileiro, o que configura uma 

contradição dentro da lógica deste discurso. No Brasil, não houve uma legislação 

específica referente ao exílio, as pressões que levaram Vandré a sair do Brasil se 

deram por outros meios, fortalecidos pela conjuntura da criação do AI-5. 

 

Não Morreu – Logo depois do Ato Institucional nº5 inventaram a grande 
mentira segundo a qual Geraldo Vandré teria morrido. E aduzia-se que 
‘falecera de tanto apanhar da polícia’. Tudo mentira. Agora se sabe que 
Geraldo Vandré deixou o Brasil e esteve na Bulgária. Depois de volta 
visitou vários países. E agora reapareceu no Chile, metendo-se numa 
encrenca com a polícia de Santiago.

122
 

 

Esta nota do Jornal Notícias Populares deixa claro o posicionamento do 

jornal e, de forma bastante simplória e equivocada, trata dos fatos que 

envolveram a saída de Vandré do país. Sua passagem pela Bulgária, colocada 

aqui como seu primeiro destino após a saída, na verdade é uma referência a um 

momento anterior, em que o cantor esteve neste país para participar do Festival 

da Canção em que teve sua canção, “Che”, vencedora (agosto de 1968), não há, 

entre este fato e o exílio de Vandré, uma ligação tão simplista. A constituição de 
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 Jornal Diário de São Paulo de 06 de julho de 1969, arquivado no DOPS/SP. Documento 30-C-
1-19182. 
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 Notícia do jornal Notícias Populares arquivado no DOPS/SP em 07 de julho de 1969. 
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Vandré como “alguém que se envolve em encrencas com a polícia chilena” vai de 

encontro aos interesses da própria repressão brasileira. Uma prática comum 

verificada por meio dos documentos do DOP/SP é a de buscar desqualificar os 

sujeitos, alvos da repressão, em todos os aspectos possíveis; morais, 

comportamentais e políticos. 

Com base em notícias dos jornais Notícias Populares e o Estado de São 

Paulo, novamente, o SNI endossa a informação de que o cantor foi obrigado a 

abandonar o palco, vaiado pelo público após cantar uma canção de protesto. A 

intenção do SNI não é somente vigiar ou informar os órgãos de repressão, mas 

também de dar continuidade à construção de uma imagem negativa do cantor. 

Esta intenção encontra, nestes jornais, uma fonte de informações que atendam a 

seus interesses. A prática que o SNI mantém ao basear suas informações em 

notícias da imprensa é organizada a partir da convergência entre o que é 

noticiado e a visão do poder a respeito dos fatos, que são tidos por este, muitas 

vezes, como expressões da verdade. 

Outro relatório do SNI de nove de julho de 1969 traz a informação, obtida 

por meio de uma escuta do DOPS na TV 7-Rd do Chile, de que Vandré foi 

expulso do Chile por ter ofendido o governo de Eduardo Frei numa de suas 

apresentações: 

 

Notícias procedentes do Chile adiantam que o verdadeiro motivo da 
expulsão do cantor brasileiro Geraldo Vandré, que muitos diziam que 
havia sumido ou estava morto, foi porque, numa das suas músicas, 
mudou um pouco a letra e passou a ofender o governo de Eduardo 
Frei.

123
 

 

Diante das configurações do Governo de Eduardo Frei, que fora eleito com 

apoio da CIA, e de seu posicionamento político, é bem provável que as canções 

de Vandré tenham provocado algum incomodo. O Chile passava por um momento 

conflituoso em termos políticos, havia, neste momento, uma grande insatisfação 

em relação às medidas econômicas do governo de Eduardo Frei e os ideais 

socialistas ganhavam espaço, culminando na vitória de Salvador Allende em 

1970. Mas, Vandré foi obrigado a sair do Chile antes da chegada de Salvador 

Allende ao poder. Diante de mais um projeto prejudicado pela intolerância 
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 Boletim Informativo n. 156 do SNI de 09 de julho de 1969. Arquivado no DOPS/SP. Documento 
50-Z-9-8809. 



 

131 

 

governamental, partindo da hipótese de que o teor de suas canções incomodou 

mais do que a ausência da licença para atuar profissionalmente, Vandré enfrentou 

mais uma vez uma situação difícil capaz de lhe provocar grande indignação. 

Deixando o Chile, participou do Festival da Nigéria e, em seguida, foi para 

a Alemanha, onde conseguiu, por meio de artistas alemães conhecidos seus, um 

contrato com a TV da Baviera, gravando alguns programas. Nesta ocasião 

cantou, entre outras, as canções “Che”, “Modinha” e “Pra não dizer que não falei 

de flores”. Passou em seguida pela Grécia, Bulgária e Áustria onde “cantava e 

tocava em troca de pouso e comida”124. Passou pela Itália, onde Sérgio Endrigo 

gravou algumas de suas canções e posteriormente foi para a França, onde 

permaneceu por mais tempo, pois lá encontrou alguns artistas brasileiros com 

quem tinha amizade. 

Imagem 13 

No dossiê do DOPS/SP de 

Geraldo Vandré, há uma série de 

recortes de jornais que noticiavam a 

instauração, no mês de outubro de 

1969, de um Inquérito Policial Militar 

(IPM) contra o cantor, com objetivo de 

apurar “atividades subversivas nos 

meios artísticos”. Segundo as notícias o 

IPM, foi instaurado por determinação do 

Comando do 1º Distrito Naval, chefiado 

pelo capitão de fragata Nelson 

Albuquerque Vanderlei: 

 

Entre as acusações atribuídas ao compositor 
encontra-se a letra da música Caminhando... Pra 
não dizer que não falei de flores, defendida no III 
Festival Internacional da Canção Popular, a qual 
traria uma mensagem de guerra revolucionária 
contrária ao regime democrático vigente no 
País

125
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 Ver: Nova História da Música Popular Brasileira. São Paulo: Editora Abril. Edição de 1978. P. 
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  Arquivo do DOPS/SP, documento 50Z910047, recorte do Jornal Correio da Manhã, de oito de 
outubro de 1969. 
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Os textos contidos nos recortes de jornais são muito parecidos, quase uma 

cópia um do outro. A impressão que dá é de que essas notícias eram 

praticamente a transcrição de afirmações do órgão responsável por instaurar o 

IPM, ou seja, a reprodução de um discurso oficial. Consta, num recorte do jornal 

Diário de Notícias do Rio de Janeiro, que, no dia vinte e quatro de setembro de 

1969, o compositor foi intimado por meio de um edital. É provável que estas 

matérias tenham como base o texto contido neste edital. 

Em dez de fevereiro de 1969 foi criada, por meio do Decreto lei nº 459, a 

Comissão Geral de Inquérito Policial Militar126, integrada por representantes das 

três forças armadas, com objetivo de “combater as atividades subversivas”. Sua 

atuação se dava em diferentes etapas: investigações, repressão (quando eram 

instaurados os inquéritos), conclusão da 

ação e acompanhamento da Justiça. É 

possível identificar, neste momento, 

investigações sobre vários artistas, os 

próprios recortes de jornais encontrados no 

dossiê de Geraldo Vandré contêm 

informações sobre outros artistas e 

intelectuais que foram intimados a depor no 

IPM, é o caso, por exemplo, de Dias 

Gomes, Gianfrancesco Guarnieri e Plínio 

Marcos. 

Imagem 14 

Juntamente com os documentos que 

noticiam a instauração do IPM, existem 

outros que informam o seu arquivamento. 

Todas as informações sobre este fato se 

constituem apenas de recortes de 

jornais127, como disse anteriormente. Não 
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existe nenhum relatório produzido pelo DOPS/SP que comente este fato, ou 

mesmo que apresente alguma observação. Ao que me parece, as relações 

hierárquicas, no que diz respeito à repressão, colocavam em primeira instância os 

setores militares para tratar de assuntos que envolviam questões judiciais. 

O arquivamento do IPM parece ter relação com a conjuntura que levou a 

extinção da Comissão Geral de Inquérito Policial Militar, o que nos leva a analisar 

que todo aparato repressivo estava sendo constituído e que há momentos de 

recrudescimento e endurecimento nesta construção. As notícias observadas no 

dossiê de Vandré datam da segunda quinzena do mês de junho de 1970. Essas 

notícias dão indícios de que o IPM visava realizar uma investigação não somente 

sobre Geraldo Vandré, mas sobre vários artistas que foram tidos, pela repressão, 

como subversivos, sendo acusados se utilizarem dos meios de divulgação da arte 

para “influenciarem a opinião pública”. 

Nesta perspectiva, os princípios da Ditadura estariam sob ameaça, ao 

passo que os artistas citados são portadores de um discurso que problematiza os 

conceitos de desenvolvimento e ordem que fundamentam o discurso oficial. 

Colocar em evidência as contradições e os conflitos sociais existentes neste 

momento caracterizava, na ótica da repressão, uma atitude de “subversão social”. 

É nítida a preocupação dos setores repressivos em relação à difusão das artes e 

as influências que estas podem ter sobre o público. O que estava em jogo era a 

questão do campo da cultura como hegemônico e contra hegemônico. No campo 

das artes, a resistência também estava acontecendo. 

Os veículos difusores destas linguagens também foram alvo da repressão, 

porém, o que se pretendia não era a sua exclusão, mas sim o domínio destes e a 

sua utilização para construção de uma comunicação que atendesse aos anseios 

do Governo Militar. 

                                                                                                                                                    
Diegues, os atores Gianfrancesco Guarnieri e Plínio Marcos, e os jornalistas José Ribamar 
Ferreira e Newton Carlos Figueiredo e o compositor Geraldo Pedrosa de Araújo Dias (Geraldo 
Vandré). O arquivamento foi determinado pelo juiz Helmo Sussekind, da 2.a Auditoria do Exército, 
acolhendo parecer do promotor militar Osiris Josephson, fundado no relatório do IPM, firmado pelo 
capitão-de-fragata Nelson de Albuguerque Vanderlei, que conclui não existir dispositivo legal em 
que os indiciados se enquadrassem. Subversão: Todos foram acusados, na abertura do IPM 
contra eles instaurado, de “se emprenharem com a classe artística, na qual militam e são 
membros exponenciais,para destruir os princípios da Revolução de 31 de março, subverter o 
regime e a ordem social, através de ações ostensivas, utilizando-se de meios de divulgação de 
grande penetração e influencia na opinião pública, tais como cinema, teatro, rádio e televisão”. 
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A família de Geraldo Vandré chegou a contratar um advogado para 

defendê-lo das acusações, porém, se pensarmos na constituição de seus “delitos” 

e na caracterização de seus “crimes”, poderemos compreender a complexidade e, 

por fim, a citada “inexistência do enquadramento legal” em que as canções 

pudessem ser inseridas. 

A forma como os militares atuaram e se relacionaram com o Supremo 

Tribunal Federal é um importante estudo a ser realizado futuramente e poderá 

ajudar a entender o arquivamento do IPM contra Vandré e os demais artistas, 

dramaturgos, escritores, intelectuais, instaurado pela Justiça Militar. O caráter 

revolucionário atribuído pelos militares em relação ao Golpe de 1964 garantiu ao 

governo a possibilidade de realizar alterações, por meio dos atos institucionais, no 

Poder Judiciário. 

No momento do arquivamento do IPM aqui no Brasil, Geraldo Vandré já 

havia saído do Chile e participado do Festival de Arte Negra da Nigéria. Esteve 

em diversos países da Europa; na Alemanha, participou de alguns programas de 

TV na Baviera. Porém, foram suas atividades na França que mais chamaram a 

atenção dos agentes do DOPS/SP. Ao chegar à França, Geraldo Vandré se 

encontrou com outros artistas brasileiros que também estavam exilados neste 

país. Participou de uma remontagem da peça “Paixão Segundo Cristino”, que 

havia produzido a convite dos dominicanos no Brasil em 1968: 

 

(...) Segundo a comissão que organizou o evento, La passion selon 
Cristino (La passion Brésilienne) seria uma nova versão de um fato que 
nos concerne fundamentalmente: a paixão de Cristo, que se renova 
todas as vezes que um homem se oferece à morte, em combate à 
injustiça social. (...) Mas há também uma verdade atual: morre-se 
lentamente submetido a torturas selvagens nas prisões do Brasil e 
morre-se todas as sociedade ditas civilizadas, que usam os homens, 
mecanizam a vida e industrializam a morte

128
. 

 

Esta remontagem produzida na França revela que, apesar das amarguras 

do exílio, Vandré mantinha os princípios e valores de justiça social e igualdade 

que fundamentaram sua prática cultural no Brasil. 

Entre os documentos do arquivo do DOPS/SP, constava a informação 

produzida pelo Centro de Informações do Exército (CIE), que comunica às 
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autoridades militares a remontagem da peça “Paixão Segundo Cristino” na 

França. O documento traz no campo “assunto” a caracterização da atuação de 

Vandré como “Campanha insidiosa contra o Brasil”: 

 

O assunto tratado liga-se à campanha de difamação contra o Brasil que 
vem ocorrendo em diversos países, mormente na França, Itália e EUA, 
com o apoio do Movimento Comunista Internacional. 
(...) No dia 24 de mar de 70, foi celebrada na igreja Sait-Germain-des-
Prés, em Paris, uma missa, na qual foi cantada a La Passion 
BRESELIENNE, letra e música de Geraldo Vandré, tudo precedido de 
uma procissão que transportava, amarrado a uma cruz, a imagem de um 
homem torturado, com uma mangueira d’água à boca, com aplicação de 
descargas elétricas por todo o corpo, inclusive nos órgãos genitais. Tal 
figura estava encimada pelo dístico de nossa bandeira, e tinha aos pés 
um cartão-distintivo do esquadrão da morte

129
. 

 

Partindo da concepção de “Guerra Revolucionária” defendida pelo Governo 

Militar, o “inimigo” pode atuar no território nacional, daí o enquadramento de 

“inimigo interno”, e/ou no território estrangeiro, ou seja, “inimigo externo”. No caso 

de Vandré, a afirmação de que participara de uma “campanha insidiosa contra o 

Brasil” lhe enquadrava, na ótica da repressão, em ambos os casos. Este 

documento se difere dos informes analisados até o momento, primeiro porque foi 

produzido pelo Centro de Informações do Exército (CIE), sua redação é bastante 

diferente, não é possível identificar os agentes que o produziu, porém, pela 

redação, é possível analisar que brasileiros que estiveram no exterior (não há 

como saber se são civis ou militares) foram informados do fato e que não 

somente escreveram, comunicando as autoridades no Brasil mas, que cobraram 

também uma atitude por parte da Embaixada brasileira em Paris: 

 

Ao regressarmos, no começo de abril, da viagem que fizemos à Itália, 
fomos alertados, sobre a existência, na Igreja citada, daquela figura 
grotesca. Constatada por nós, aquela presença, julgada, de imediato, um 
tratamento ofensivo e indigno aos nossos símbolos nacionais, dirigi-me 
Embaixada, levando o caso ao Embaixador de então, que disse já saber 
do assunto, dando a entender que não lhe emprestava a importância que 
lhe déramos

130
. 

 

Não satisfeitos com a postura do embaixador, os produtores deste 

documento enviaram uma carta ao general chefe do Gabinete Militar da 
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Presidência. Relatam que, no dia dezesseis de junho, foram informados de que a 

Embaixada entrou em contato com o Itamaraty, resultando na retirada do “boneco 

do interior da igreja”. A imagem de um homem torturado é relacionada a uma 

prática ofensiva e mesmo distante do Brasil; Vandré continuou sendo alvo da 

repressão.  

Há, no dossiê de Geraldo Vandré, documentos que tratam especialmente 

da utilização de suas músicas por grupos sociais no Brasil durante o período em 

que o cantor esteve exilado. Esse tipo de ação da repressão nos dá indícios de 

que as canções de Vandré, sobretudo a canção conhecida popularmente como 

“Caminhando”, adotada por diversos setores como um “hino da resistência”, 

foram, em determinados momentos, utilizadas pelos agentes do DOPS/SP para 

exacerbar a criminalização das atividades vigiadas e ao mesmo tempo para 

“constatar” uma forte articulação entre as ideias de Vandré e os diversos setores 

da resistência. 

Essa prática é também analisada em depoimentos de pessoas que foram 

presas ou que passaram por interrogatórios no DOPS/SP, ou em outros órgãos 

da repressão. Entre os documentos que constam do dossiê de Vandré, há vários 

trechos de interrogatórios de diferentes pessoas. Chamou atenção a forma como 

os repressores utilizaram o nome e a obra do cantor para reforçar a relação dos 

interrogados com as atividades “da esquerda”. É o caso de Walter Lúcio Minari, a 

quem entrevistei em Caldas Novas, no início do ano de 2012. Walter e sua noiva, 

na ocasião, Lisânia Marchetti, foram interrogados no dia quatro de fevereiro de 

1971. Há partes do interrogatório de Walter e Lisânia no arquivo do DOPS/SP, 

porém, são procedentes do II Exército. Nas declarações atribuídas à Lisânia, é 

possível verificar que ela e seu noivo foram denunciados pelo dono da pensão 

onde residia Walter Minari e que o mesmo já tinha, em outros momentos, os 

denunciado como “traficantes e agora como subversivos”. O fato é que, no 

pequeno trecho do interrogatório de Walter Minari, há a seguinte afirmação: 

 

(...) que nunca se interessou por política; que seu colega de quarto 
Weimar José Villas Boas, tinha ideia de esquerda, bem como sua noiva 
Lisânia Marchetti, pois ambos admiravam as músicas de Geraldo Vandré 
e comentavam sobre a letra (...)

131
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O que chama a atenção é que, em meio às acusações sobre estas 

pessoas, aparece o fato de apreciarem ou não a música de Vandré como parte de 

um corpo de provas que podem trazer os indícios de um suposto “crime”, neste 

caso, ser ou não de esquerda. Neste momento, qualquer indício de aproximação 

com as ideias consideradas subversivas poderia ser considerado o bastante para 

a prisão e a tortura: 

 

Acordei de madrugada, eles já tinham entrado, eu morava numa pensão 
em São Paulo (...). Weimar, um companheiro de quarto tinha um revolver 
em cima de um armário... isso tudo foi o bastante pra que a gente fosse 
levado. (...) Eu fiquei poucos dias preso, mas o bastante pra eles me 
deixarem alquebrado, sabe... em momentos você chega a pensar que 
morreu, mas aí acorda e vê... não morri ainda (...). Passamos a noite 
toda apanhando no Tiradentes ali no QG da polícia militar, né, e de 
manhã fomos levados encapuzados lá pra Operação Bandeirantes... 
todas as perguntas eram seguidas de um tapa pelo menos... tapa, 
murro...(sic.).

132
 

 

Perguntei ao Walter em que situação Geraldo Vandré foi citado: 

 

Isso não foi trazido por mim não, eles que trouxeram essa informação, 
eu penso que foi assim, por que a música do Geraldo Vandré... eu não 
diria isso... eu não me lembro exatamente como foi, mas foi trazido por 
eles, acho que era o que já estava incomodando, eles ofereceram isso 
pra ver o que a gente pensava.. Eu era muito idealista... e a música de 
Geraldo Vandré falava dessas coisas todas... e como ela virou proibida a 
gente ficava com mais vontade de tocar de ouvir....

133
 

 

 Ao buscar esta relação na memória, Walter afirma que os agentes que o 

interrogavam trouxeram essa questão. Essa informação é analisada como algo 

que reforça a ideia de que, associar o cantor ao depoimento, poderia trazer 

complicações, uma vez que parece que Weimar era o foco principal da repressão, 

logo, o fato dele gostar ou não da música de Vandré em meio a outras questões 

poderia afetá-lo.  

O que mais interessa neste momento é propor a reflexão sobre a imagem 

que a repressão tinha de Vandré e a forma como o fato de gostar de suas 

músicas poderia se constituir num agravante para quem estava sendo 

investigado. Ao mesmo tempo, é possível pensar sobre o que suas músicas 
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significavam para as pessoas que, de alguma forma, representaram uma 

oposição à Ditadura Civil Militar. 

Antonio Sidekum, outra pessoa interrogada no DOPS/SP, com quem 

conversei pela internet, atuou na formação sindical de trabalhadores rurais e foi 

encaminhado para interrogatório após ser encontrado, em seu carro, panfletos 

considerados suspeitos pelos repressores e uma fita cassete contendo a música 

de Geraldo Vandré. Mais uma vez, a referência à música de Vandré soa como 

parte constitutiva das provas incriminadoras. Seu interrogatório traz uma situação 

semelhante a de Walter Minari: 

 

(...) Que a finalidade de seu serviço era a acima especificada, isto é, a 
formação de sindicatos rurais. Que o depoente tem gravada em uma fita 
uma música ‘Caminhando e cantando/ Seguindo a canção’ de Geraldo 
Vandré, música esta que sabe ser proibida por motivo de que gosta 
muito da mesma e simpatiza com sua letra (...)

134
. 

 

As declarações atribuídas a Antonio Sidekun dão indícios de que qualquer 

vinculação com a obra de Vandré poderia chamar a atenção dos repressores e 

que o fato de apreciar suas canções, ou simplesmente ter em posse uma fita 

cassete, ampliava o repertório de acusações sobre algumas pessoas 

consideradas suspeitas. 

Em fevereiro de 1972, Geraldo Vandré participou do Festival Internacional 

da Canção de Água Dulce em Lima (Peru) com a canção “Pátria amada, 

idolatrada, salve, salve” que compôs em parceria com Manduka, a única canção 

do festival não cantada em língua espanhola. Vandré e Manduka foram os 

vencedores deste festival. A canção interpretada por Manduka e Soledad Bravo135 

(cantora venezuelana) é um contraponto, uma canção onde a figura feminina se 

confunde com a ideia de pátria. 

 
Se é pra dizer adeus 
Pra não te ver jamais 
Eu, que dos filhos teus 
Fui te querer demais 
No verso que hoje chora 
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Pra te fazer capaz 
Da dor que me devora 
Quero dizer-te mais 
Que além de adeus agora 
Eu te prometo em paz 
Levar comigo afora  
O amor demais 
Amado meu 
Sempre será 
Quem me guardou  
No seu cantar 
Quem me levou  
Além do céu 
Além dos seus  
E além do mais 
Amado meu,  
Que além de mim se dá 
Não se perdeu 
E nem se perderá. 
 

 

 A letra é de Geraldo Vandré e a melodia de Manduka. Esta canção revela a 

dor do exílio e a tristeza de, longe de sua “pátria”, refletir sobre suas experiências. 

Como artista brasileiro profundamente ligado à cultura nacional, Vandré sempre 

procurou expressar esta relação e ser considerado como criminoso pelas forças 

autoritárias do país foi algo que lhe causou imensa indignação. 

 

Em Lima, 1972... Uma canção que era a única canção que não era 
cantada em espanhol (...) Canção que chama... é, o Brasil não conhece: 
chama ‘Pátria amada, idolatrada, salve, salve’, ‘Canção Terceira’, (...) É 
uma canção que ela é... foi feita pra ser cantada por um homem e uma 
mulher, existe de caso pensado e coincidentemente uma confusão de 
sentimentos né... Uma confusão entre a ideia, a noção da pátria e da 
mulher amada (...)

136
. 

 

Distante do Brasil por aproximadamente três anos, Geraldo Vandré 

manteve, além do sofrimento que isso lhe causara, a esperança de que não 

“havia se perdido”, de que nada do que fizera teria sido em vão. Expressou em 

seus versos o amor pela terra e pela gente desta terra. O recurso linguístico de 

“confusão entre a ideia de pátria e da mulher amada” é algo recorrente em sua 

obra, a interpretação de Manduka e Soledad Bravo foi capaz de expressar a dor e 

a esperança contida nos versos, assim como a decisão de levar por onde quer 

que fosse “o amor demais”. É uma canção bastante forte e, em setembro de 

2010, durante a entrevista concedida a Globo News, Geraldo Vandré recitou os 
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 Declaração de Vandré na entrevista concedida para a Globo News (Setembro de 2010). 
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versos com muito sentimento e firmeza. O passado e os sentimentos envolvidos 

neste não ficaram para trás, sua memória está viva para Vandré, que destaca 

ainda, que “o Brasil não conhece” esta canção. Essa questão passa por todas as 

discussões realizadas aqui acerca da produção do esquecimento, esta como 

outras canções de Vandré são pouco conhecidas do público por diversos fatores. 

A canção foi censurada e proibida em setembro de 1973 sob a seguinte 

alegação:  

 

Imagem 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

137 

 

Esta canção, na verdade não é uma retratação, pelo contrário, ela trás nas 

suas entrelinhas uma mensagem de dor causada pelo autoritarismo que o levou 

ao exílio. A alegação de ser proibida por conta do seu título nos dá indícios da 

intolerância e da mentalidade por trás dos temas proibidos, dentre eles, os 

assuntos referentes à política, até porque outras canções que envolviam a 

temática da “pátria” eram amplamente incentivadas e apoiadas pelo Governo 

Militar. O que está em questão é toda a constituição de Geraldo Vandré como um 

cantor que ameaçava os interesses da Ditadura e que, mesmo após todo 

sofrimento que lhe fora causado por esta, continuava sendo bastante visado. 

 

                                                 
137

 Parecer de Odette Lanziotti, técnica de censura, em 21 de setembro de 1973. Transcrição: 
Embora a letra em pauta seja uma retratação, não será aprovada por trazer como título um dos 
versos iniciais do Hino Nacional numa canção não cívica.(...) Solicita-se a presença do autor. 
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Capítulo 4. Diferentes faces da repressão nas terras de 

Benvirá (1973-1978) 

 

Neste capítulo analiso as questões referentes ao retorno de Geraldo 

Vandré ao Brasil e o tipo de repressão existente contra ele neste período, 

incluindo a censura prévia sobre sua obra. Muitas são as lacunas, pois existe 

justamente no retorno de Vandré uma série de questionamentos ainda não 

respondidos devido à falta de embasamento documental. Mas é importante 

observarmos que as fontes existentes dão indícios de que o cantor continuou 

sendo vigiado e constituído como criminoso durante os anos que se seguiram.  

As limitações impostas pelo presente podem num futuro próximo ser 

dissipadas. A luta pela abertura dos arquivos da repressão tem obtido importantes 

avanços e muitos casos têm sido esclarecidos graças às iniciativas de pessoas 

que não se renderam diante dos obstáculos que ainda são colocados pela 

sociedade autoritária em que vivemos. 

Geraldo Vandré retornou ao Brasil em quatorze de julho de 1973, porém, 

mais de um mês depois, a Rede Globo anunciou no Jornal Nacional a sua 

chegada ao aeroporto de Brasília (em 18 de agosto), momento em que sua 

polêmica entrevista foi veiculada: 

 

(...) Olha, em primeiro lugar, eu acho que minhas canções de hoje são 
mais enunciativas que denunciativas. Eu espero integrá-las à realidade 
nova do Brasil, que espero encontrar em um clima de paz e 
tranquilidade. Mesmo porque, a vinculação do meu trabalho, até hoje, 
com a utilização por qualquer grupo político, ocorreu sempre contra a 
minha vontade. Eu tratei que esses trabalhos estivessem sempre 
vinculados à realidade brasileira, em termos de melhor representar a 
cultura nacional. (...)

138
. 

 

Essa entrevista inaugura uma série de pronunciamentos de Geraldo 

Vandré em que ocorre um suposto rompimento em relação a seu posicionamento 

antes do retorno do exílio. Até 1973, seja no Brasil ou nos vários países por onde 

passou, ele sempre demonstrou coerência em relação aos princípios de justiça 

social evidenciados pelas fontes documentais. É uma situação bastante 

complexa, que exige um olhar profundo e investigativo, pois as circunstâncias em 
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 Transcrição da entrevista arquivada no DOPS/SP em 29/08/1973 (50Z013203). 
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que Geraldo Vandré realiza esta entrevista são, no mínimo, perturbadoras. O que 

também chama a atenção é o fato de ter se passado mais de um mês de seu 

retorno para que fosse anunciada pela TV a sua chegada naquele exato 

momento, ou seja, em dezoito de agosto de 1973. 

No arquivo do DOPS/SP, além da transcrição da entrevista, consta um 

documento sobre a notícia divulgada pelo jornal O Diário, de Ribeirão Preto, em 

vinte e seis de julho de 1973, notícia esta que afirma que Geraldo Vandré 

retornara ao Brasil e que se encontrava preso. A Coordenação de Informações e 

Operações da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo difundiu uma cópia 

da notícia, enviando a página do jornal para o DOPS/SP, para o SNI e para o II 

Exército. A notícia continha a seguinte informação: 

 
PRESO O COMPOSITOR: Segundo informações colhidas em São 
Paulo, foi detido e encontra-se incomunicável o compositor Geraldo 
Vandré. O autor de ‘Disparada’ e ‘Pra não dizer que não falei de flores’ 
havia se imposto um exílio voluntário que começou no Chile e terminou 
na França, de onde resolveu retornar ao Brasil. Tão logo desembarcou 
no aeroporto de Viracopos, foi detido pelo DOPS. Segundo fontes da 
RCA Victor, gravadora a qual Vandré se encontrava vinculado, o 
compositor está recolhido incomunicável aos cárceres da polícia política. 
Contra Vandré, praticamente existe nada. Apenas o fato de haver 
composto uma melodia que, a época foi considerada não adequada aos 
quadros constitucionais vigentes. Vandré é um poeta e a poesia é 
necessária. A poesia permanece, os homens passam. Galileu, quando 
disse que a terra era redonda, foi processado pela inquisição, que 
achava era quadrada e que era o epicentro do sistema solar. Todavia, 
como disse o próprio Galileu, ao ser julgado: ‘e pur se move...’ ou seja, 
apesar de tudo a terra se move... 

 

A forma como a notícia é dada demonstra uma crítica em relação às forças 

que supostamente mantinham Geraldo Vandré no cárcere. Esta notícia traz fortes 

inquietações que recentemente o próprio Vandré acabou por esclarecer 

parcialmente. Ele chegou ao Brasil em julho de 1973. Só pode retornar após um 

acordo com a Polícia Federal e parte deste acordo seria a entrevista que 

concedera à Rede Globo. No entanto, na entrevista concedida ao canal aberto da 

própria Rede Globo (Globo New’s) em setembro de 2010, Vandré não explica e 

nem é questionado a respeito do local onde teria ficado durante o período em que 

esteve incomunicável. O fato é que, a partir de seu retorno, as questões não 

respondidas se multiplicam e embasam o grande número de especulações a seu 

respeito.  
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Os anos em que Vandré foi obrigado a permanecer distante do Brasil foram 

tempos muito difíceis para ele, apesar de sua rica produção e de seu 

envolvimento em trabalhos importantes, como a remontagem de Paixão segundo 

Cristino, o sofrimento causado pela distância lhe castigou bastante, tendo até 

mesmo ficado doente nos últimos meses antes de seu retorno. A depressão, a 

tristeza e a revolta lhe consumiram e foi justamente por isso que seu pai, José 

Vandregísilo, iniciou as negociações com a Polícia Federal para que Vandré 

pudesse retornar. Foi um paciente de seu pai (que era otorrinolaringologista), um 

oficial da Força Aérea Brasileira, que fez os primeiros contatos para o 

estabelecimento das negociações. Entre as imposições feitas pela Polícia Federal 

estavam as declarações feitas por Vandré no Jornal Nacional da Rede Globo 

citadas anteriormente e o impedimento de se apresentar artisticamente no Brasil. 

A respeito das declarações feitas ao Jornal Nacional, Geraldo Vandré 

comenta o seguinte em setembro de 2010: 

 

Esse assunto ficou muito confuso (...), Eu não me lembro exatamente... 
eu gostaria de ver (...) Gostaria de ver a declaração. Eu gostaria de ver 
porque houve montagens... Você gravava, era gravação, o que foi pro ar 
eu não sei, não sei o que foi pro ar. (...) Eles queriam que eu fizesse uma 
declaração (...) Eu cheguei aqui no dia 14 de julho, dois meses depois eu 
apareço como se tivesse chegando em Brasília, muito manipulado eu 
achei... Essa é a história dos VT’s, normalmente nós temos essa doença, 
eu to falando aqui, o que vai ser mostrado vai ser uma seleção que a 
situação vai fazer, não vai ser o que eu estou dizendo. Isso é muito sério.  

 

O próprio Vandré, afirma que sua declaração ao Jornal Nacional da Rede 

Globo era parte do acordo com a Polícia Federal, porém destaca que houve muita 

manipulação a respeito do que ele falou de verdade. A edição feita pela Rede 

Globo busca criar uma imagem de arrependimento e, de certa forma, evidenciou 

Vandré como alguém que buscava se retratar. Na verdade, Vandré afirma que 

tudo que disse é o que realmente pensava, porém indaga a veracidade do que foi 

ao ar, alegando não saber o que foi mostrado efetivamente. De fato, as imagens 

desta declaração desapareceram misteriosamente. Vandré desafia o jornalista 

Geneton Moraes Neto, que o entrevistou em 2010, a localizar junto à emissora da 

qual faz parte (Globo) o vídeo com essa gravação. 

Esta ação foi bastante utilizada pelo Governo Militar e a Rede Globo 

manteve uma relação de cumplicidade com as práticas autoritárias, na verdade, 
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esta emissora esteve sempre a serviço das classes dominantes. Este tipo de 

procedimento nos possibilita pensar nos propósitos do Governo em desmoralizar 

e desarticular a oposição. Obrigar o cantor a declarar publicamente o 

arrependimento, não que seja isso o que realmente Geraldo Vandré fez, mas por 

meio da edição e da manipulação de sua fala o que foi divulgado acabou por soar 

como tal, era realmente a intenção do Governo Militar. 

Neste sentido, os boatos que corriam naquele momento, fortalecidos pela 

abordagem da imprensa, acabaram por gerar uma imagem de Geraldo Vandré 

como alguém que enlouquecera. Para alguém com as convicções de Vandré este 

foi um duro golpe. O fato de ter voltado ao Brasil nestas circunstâncias o afetou 

muito. 

 

Imagem 16 Imagem 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O LP Das terras de Benvirá, gravado em Paris, no ano de 1970, somente 

foi lançado no Brasil em 1973. O fotógrafo João Castrioto que é responsável pela 

fotografia da capa deste disco afirmou: “Fui buscá-lo na casa dos pais, no 

Flamengo, e o levei até o Alto da Boa Vista. Ele estava infotografável, muito 

sofrido”.139
 

 

                                                 
139

 Depoimento citado por Victor Nuzzi, jornalista que atualmente escreve uma biografia de 
Vandré.  http://www.redebrasilatual.com.br/revistas/8/o-ultimo-disco-de-
vandre/discussion_reply_form (Acesso em 23 de fevereiro de 2013). 
 

http://www.redebrasilatual.com.br/revistas/8/o-ultimo-disco-de-vandre/discussion_reply_form
http://www.redebrasilatual.com.br/revistas/8/o-ultimo-disco-de-vandre/discussion_reply_form


 

145 

 

Imagem 18 

A imagem de Vandré ao retornar do exílio 

era realmente a de um homem bastante sofrido. 

A fotografia da ocasião de sua declaração ao 

Jornal Nacional também nos permite verificar 

esta situação. 

Antes do retorno de Vandré ao Brasil, a 

gravadora Philips já havia iniciado o processo 

de gravação do LP Das terras de Benvirá. Neste 

período, a produção musical era bastante 

controlada, pois todas as composições eram 

submetidas à censura prévia, que se caracteriza 

como mais uma das formas de repressão. É 

importante ressaltar que a censura é uma 

prática que foi empregada em diferentes 

momentos no Brasil e que, na Ditadura Civil Militar, no período anterior ao AI 5 ela 

atuava de forma punitiva e posterior às exibições, proibindo a venda de discos, 

retirando-os das lojas, proibindo apresentações  e espetáculos. 

Com a implantação da censura prévia os compositores e as gravadoras 

eram obrigados a submeterem as produções antes de sua gravação e veiculação, 

fato este que se constitui em um grande dano para os processos criativos, mas 

que desencadeia também outras formas de resistência. Muitos artistas 

procuraram neste momento intensificar a utilização de metáforas, como é o caso 

de Chico Buarque. Porém, Vandré manteve uma linguagem bastante direta, tendo 

grande parte de suas canções do LP “Das terras de Benvirá” vetadas inicialmente. 

A prática da censura se dava de forma burocratizada e hierarquizada, a 

análise das atividades artísticas se constituía em uma difícil tarefa para os 

censores, dada as particularidades de cada linguagem, o que exigia uma cultura 

nas diversas áreas artísticas que muitos censores não possuíam. A maior parte 

dos técnicos de censura eram funcionários administrativos da Polícia Federal que 

chegavam a este posto por meio de concurso de acesso. Na realidade, eles 

recebiam orientações da Polícia Federal a respeito do que deveria ser observado, 
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essas orientações se tornavam mais rigorosas ou menos, de acordo com a 

conjuntura vivida no país. 

No período em que Vandré produziu a maior parte de sua obra, o aparato 

repressivo estava se constituindo, não que as práticas da censura ou da 

repressão tenham suas origens no Governo Militar, iniciado em 1964, visto que o 

autoritarismo vem sendo empregado no Brasil em diferentes momentos da nossa 

história lhe imprimindo marcas de intensa violência. Mas, o Governo Militar levou 

um tempo para aperfeiçoar seus mecanismos de coerção e cerceamento das 

liberdades dentro do modelo que almejava. O AI-5 representou uma ação de 

consolidação dos interesses deste Governo, a organização deste Estado requeria 

o estabelecimento de organismos capazes de garantir os seus propósitos, sendo 

a censura prévia um destes mecanismos.  

Na Divisão de Censura de Diversões Públicas havia uma separação 

temática de acordo com o gênero a ser censurado (teatro, cinema, programas 

televisivos, rádio, espetáculos, livros, imprensa, músicas...), a música constitui 

parte significativa dos processos de censura, porém essa prática se concentra, 

sobretudo, no período posterior ao Ato Institucional nº5. A prática anterior a este 

período se dava de forma a fiscalizar e delimitar as apresentações, havendo um 

cruzamento com as informações a respeito da censura a outros gêneros. Até 

dezembro de 1968, a música teve uma relativa liberdade de produção, porém, é 

importante confrontar essas informações às demais analisadas no capítulo 

anterior, para que possamos perceber que a não oficialização da censura prévia 

não significou, de forma alguma, ausência de repressão aos músicos e cantores. 

Ocorre que as formas adotadas pela Ditadura Civil Militar antes do AI-5 eram 

outras, não menos violentas. Podemos analisar que o Governo Militar mudava 

seus métodos de repressão continuamente, na busca de seu aprimoramento. 

As avaliações dos censores referentes às canções do LP Das terras de 

Benvirá apresentam uma visão bastante dúbia, pois vários são os pareceres que 

qualificam esta obra como uma expressão de “retratação”, porém a justificativa 

apresentada para parte dos vetos é a de que as canções em análise possuíam 

“conotações políticas”.  

Grande parte dos processos censórios existentes sobre as canções de 

Geraldo Vandré datam do mês de abril de 1973, período em que as negociações 
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para seu retorno já haviam sido iniciadas. Apenas duas canções foram 

submetidas à censura num período anterior a este: “Disparada”, em 1969, e 

“Vem, vem”, em 1971, sendo as duas canções liberadas sem cortes. 

O processo de liberação da canção “Disparada”, originalmente gravada em 

1966, foi autorizado em três de Novembro de 1969, no momento em que o grupo 

O Bando140 objetivava regravá-la. Na verdade, não há nenhum indício de veto a 

esta canção entre os documentos consultados, mas vale lembrar que nos 

relatórios do DOPS/SP, ela foi citada algumas vezes como subversiva. É 

importante frisar que no momento em que Geraldo Vandré encontrava-se no 

exílio, seu nome era praticamente proibido de ser abordado na imprensa e nos 

meios de comunicação, porém, de forma contraditória, sua música poderia ser 

reproduzida e regravada por outros artistas. Podemos analisar que a letra era 

relevante para a avaliação da censura, mas, em alguns casos, o que atribuía 

maior ou menor “suspeita” era realmente a pessoa que pedia sua liberação ou o 

sujeito que irai cantá-la. 

A liberação da música “Vem, vem” foi solicitada pela gravadora Todamérica 

Música Ltda., situada no Rio de Janeiro. O pedido foi enviado pela empresa em 

vinte e três de setembro de 1971. Quatro dias depois, o documento foi carimbado 

com sinal de aprovação, porém a censora Odette Lanziotti faz uma observação: 

“Levando em consideração o autor, a letra em pauta fica à consideração 

superior”141. Ou seja, a letra poderia ser liberada em primeira instância, não 

havendo, de acordo com a censora Odette, nada em seu conteúdo que pudesse 

justificar o veto, porém, o fato de ser Geraldo Vandré o autor, fez com que a 

censora submetesse o parecer “à consideração superior”. 

Anos mais tarde, em uma entrevista concedida ao grupo de pesquisa que 

mantém o site “censuramusical.com”, Odette Lanziotti, que na ocasião tinha 87, 

anos falou sobre sua atuação na DCDP e tocou na questão apresentada acima: 

                                                 
140

  O Bando é um dos grupos brasileiros de rock da década de 60. Tendo nascido a partir do 
conjunto jovemguardista Os Malucos, que em 1965 fazia sucesso tocando em bailes e boates 
paulistanos, a banda abraçou o movimento da Tropicália quando este explodiu. O resultado dessa 
transformação é um som que une os traços do rock de garagem sessentista à MPB. 
Veio, então, este álbum homônimo. Nele, O Bando interpreta, uma série de músicas que fizeram 
sucesso nos festivais da canção, como "Disparada", de Geraldo Vandré e "Alegria, Alegria", do 
Caetano. (Fonte: http://saqueandoacidade.blogspot.com.br/2010/07/o-bando-o-bando-1969.html. 
Acesso em 16 de agosto de 2012.) 
141

 Processo nº 8128 da Divisão de Censura de Diversões Públicas 

http://saqueandoacidade.blogspot.com.br/2010/07/o-bando-o-bando-1969.html
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(...) Havia censores mais específicos para determinados autores. Eu nem 
poderia dizer isso, porque algumas caíram nas minhas mãos, como 
músicas de Chico Buarque, de Geraldo Vandré, de um modo geral as 
músicas caíam nas mãos de censores mais experientes

142
. 

 

Esta afirmação indica uma característica dos procedimentos adotados 

pelos censores: existia uma hierarquização do trabalho, sendo alguns censores 

considerados mais qualificados para realizar a análises sobre as músicas de 

compositores “visados”. A submissão do parecer apresentado pela censora 

Odette foi encaminhado para outra censora cujo nome é Eugênia e possuía o 

registro nº 279. A canção foi então liberada no dia 01 de outubro de 1971. 

A respeito das orientações acerca dos conteúdos que deveriam ser 

censurados, Odette Lanziotti comenta o seguinte: 

 

Os assuntos eram diversos, as vezes mandavam atentar sobre as 
mensagens políticas que eram sempre de duplo sentido... eles passaram 
a usar subterfúgios, então usavam duplo sentido, para poder ludibriar os 
censores, mas os censores também, como eram muito recomendados, 
eles também ficavam muito atentos a tudo, então pouca coisa 
passava

143
. 

 

Existiam variações a respeito das orientações, letras que foram liberadas 

em determinado momento, poderiam ser vetadas em outros, tendo em vista as 

pressões e a conjuntura no interior deste órgão. Digo isso a julgar pelo grau de 

contestação existente nesta canção: 

 

Eu canto o canto 
Eu brigo a briga 
Porque sou forte 
E tenho razão 
Vai companheiro 
Vai meu irmão 
No paraíso  
Canta a canção 
Que diz da vida 
Que diz da morte 
Que anda solta no meu sertão

144
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 http://www.censuramusical.com/includes/entrevistas/Dona%20Odette.pdf. Acesso em 16 de 
agosto de 2012. 
143

 Idem. 
144

 3ª faixa do LP “Das terras de Benvirá. PHILIPS, 1973. 

http://www.censuramusical.com/includes/entrevistas/Dona%20Odette.pdf
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Os versos fortes da canção não fizeram com que a mesma fosse vetada. 

Talvez porque, neste momento, Geraldo Vandré encontrava-se no exílio, essa 

pode ser uma hipótese. Por outro lado, este parecer dá indícios de que o trabalho 

dos censores era bastante complexo, a análise das letras deveria ser minuciosa, 

mas, por vezes, algumas questões acabavam escapando. A eficiência deste 

órgão de repressão foi muito questionada pelos demais setores repressivos, 

havendo inclusive cobranças por parte das Forças Militares a respeito do controle 

sobre canções que acabavam sendo liberadas e depois avaliadas como 

impróprias. 

A canção “Despedida” foi vetada em vinte e cinco de abril de 1973, sendo 

analisada por quatro técnicos de censura diferentes. Trata-se de uma canção de 

exílio que Geraldo Vandré compôs em parceria com Geraldo Azevedo. A letra, 

não muito extensa tem o seu terceiro verso praticamente todo grifado pelos 

censores: 

 
Um rei mal coroado não queria 
O amor em seu reinado. Pois sabia 
Não ia ser amado 
Amor não chora que volto um dia 
O rei velho e cansado já morria 
Perdido em seu reinado sem Maria 
Quando eu me despedia 
E no meu canto dizia 
Já vou me embora... 

 

As partes grifadas no parecer indicam, segundo avaliação dos censores, 

“Conteúdo Político”. Tendo sido vetada pela primeira pessoa que a analisou e 

indicado no documento as palavras “de acordo” por todos os demais. A música 

encaminhada em fita cassete possui uma melodia bastante romântica e os 

versos, numa primeira perspectiva, podem ser relacionados a uma temática 

semelhante, porém a demarcação de que ao falar de um “rei mal coroado”, e 

depois, “velho e cansado já morria” indicam que o seu conteúdo foi definido pelos 

censores como político e, portanto proibido. 

As bases legais que orientaram a censura neste período são 

fundamentadas no Decreto Lei Nº 1077, que estabeleceu a censura prévia 

combinado com o AI-5. Além destes, é preciso buscar os princípios norteadores 
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desta ação no Decreto Lei N° 20.493 de vinte e quatro de Janeiro de 1946. Este 

decreto define no artigo 41 que: 

 

Será negada a autorização sempre que a representação, exibição ou 
transmissão radiotelefônica: 
a) Contiver qualquer ofensa ao decoro público; 
b) Contiver cenas de ferocidade ou for capaz de sugerir a prática de 
crimes; 
c) Divulgar ou induzir aos maus costumes; 
d) For capaz de provocar incitamento contra o regime vigente, a 
ordem pública, as autoridades constituídas e seus agentes; 
e) Puder prejudicar a cordialidade das relações com outros povos; 
f) For ofensivo às coletividades ou às religiões; 
g) Ferir por qualquer forma, a dignidade ou o interesse nacionais; 
h) Induzir ao desprestigio das forças armadas” 

 

Em relação à censura da canção “Despedida” os itens “d” e “h” nortearam o 

parecer, sendo inferido que ao falar de um “rei mal coroado”, haveria relação 

direta com o governo ditatorial. Não utilizo uma categoria de análise comparativa, 

mas se levarmos em consideração que esta canção é muito mais sutil que a 

canção “Vem, vem” que foi liberada anteriormente, podemos compreender a 

existência de subjetividade nestas avaliações, como ocorre em qualquer 

avaliação. 

Paralelamente à forte propaganda do governo, seria preciso, na ótica do 

poder, garantir por meio de métodos autoritários; a proibição de discursos que se 

apresentassem de forma contrária a esses ideais. A sociedade brasileira tem 

profundas marcas do autoritarismo e, durante a Ditadura Civil Militar, a prática da 

censura se valeu de muitos recursos legais já existentes: 

 

Ela seguiu um caminho semelhante ao de muitas outras instituições 
autoritárias: as suas sementes foram lançadas pelo primeiro ditador 
brasileiro, Getúlio Vargas, estando presentes no Código Penal de 1940, 
por obra e graça de Francisco Campos; durante o período democrático, 
o Brasil não reviu à legislação corporativista: ao contrário, manteve boa 
parte daquele entulho legal, ainda que o usando comparativamente 
pouco. Assim, já havia, como em outras áreas de possível ação 
governamental, uma legislação repressiva e centralizadora, que a 
ditadura militar utilizou

145
. 

 

Claro que, em cada período, a censura assumiu características diferentes 

de acordo com a intensificação ou recrudescimento da ação repressiva, porém, 
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cabe ressaltar que a historicidade das práticas repressivas no Brasil nos ajuda a 

compreender o tipo de Estado que os militares constituíram e as bases que 

propiciaram sua ideologia. 

O Decreto Lei 20.493 de 1946, no qual a Censura se baseou durante a 

Ditadura Civil Militar, traz, no artigo 41, diretrizes que orientavam os censores em 

suas atividades repressivas. No inciso “d” consta a seguinte orientação para 

identificação das atividades que deveriam ser proibidas: sempre que “For capaz 

de provocar incitamento contra o regime vigente, a ordem pública, as autoridades 

constituídas e seus agentes”146. Tais recomendações instruíam os censores a 

negarem a autorização para as manifestações artísticas que expressavam 

qualquer tipo de crítica ou simples menção à realidade vivida no país. 

Existia, por parte da sociedade autoritária e o seu governo, a convicção de 

que havia uma força mobilizadora nas atividades artísticas e que, portanto, seria 

preciso reprimi-la. Nesta perspectiva, a relação que a repressão travou com 

Geraldo Vandré chama a atenção pelo grau de intensidade. Como já destaquei, 

em algumas situações, os funcionários que censuravam as canções de Vandré 

chegavam a submeter seus pareceres às chefias “mais qualificadas”, tendo em 

vista que se tratava da obra de um artista extremamente visado. O “grau de 

inconformismo” e a capacidade de “provocar emoções” são características do 

cantor que os setores repressivos qualificaram como ações comprometedoras. 

Principalmente porque as canções de Vandré que foram censuradas são do 

período posterior a seu exílio, quando a constituição de sua imagem, que vinham 

sendo construída pela repressão desde 1965, atingiu um ponto extremamente 

crítico sendo publicamente declarado como “inimigo interno”. 

 A Escola Superior de Guerra (ESG) contribuiu para a fundamentação das 

ações de Segurança Nacional do Governo Militar das quais a censura faz parte. 

As ações de defesa se davam no plano externo e interno. O que interessa, no 

momento, é analisar a articulação da política de Defesa Interna com as ações da 

censura e da repressão.  

O Manual da ESG afirmava que cada situação ou sujeito deveria sofrer a 

coerção de acordo com o seu grau de “inconformismo”, logo, a questão não é 

simplesmente o que é cantado, mas quem cantava, como cantava e a 
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repercussão que isso poderia ter.  Várias músicas de Geraldo Vandré foram 

regravadas e, segundo o próprio compositor, pouco se prestou sobre seus direitos 

autorais. 

A sinalização para o retorno de Vandré ao Brasil ocorre num momento 

bastante tenso, em que os métodos adotados pelo Governo Militar atingiam a 

nossa sociedade de maneira brutal; os movimentos populares vinham sendo 

sufocados desde 1964 e, neste momento, o aparato repressivo tinha, além de 

uma sistematização das práticas, todo embasamento legal propiciado pelas 

adequações pós AI-5. A luta armada tinha sido desarticulada pela repressão e 

seus principais quadros ou estavam mortos ou na clandestinidade, buscando a 

sobrevivência. Muitos artistas que haviam saído do país em 1969 ainda estavam 

no exílio e os que haviam ficado tinham suas produções seriamente 

comprometidas pela ação da censura prévia e pelas constantes ameaças da 

repressão. 

Bastante impactante é sua canção “Na terra como no céu”, também vetada 

pela DCDP em 08 de junho de 1973. A canção é uma espécie de canto religioso, 

muito semelhante à estrutura do musical que Vandré fez para os Dominicanos em 

1968 (Paixão Segundo Cristino). O compositor trata do sofrimento de um povo 

que espera pela salvação, neste sentido, a salvação extrapola as questões 

religiosas: 

 

(...) Na terra como no céu 
No sertão como no mar 
Nas serras ou na planura 
Esperamos nos salvar 
Estando sempre à altura 
Dos teus caminhos de dar 
Reparte entre nós senhor 
Diante do teu altar 
A justiça e as riquezas 
Que fizemos por ganhar 
Não deixa a gente passar 
Pela fome em tua mesa 
Não viemos por teu pranto 
Não viemos pra chorar (...)

147
 

 

Desta vez ocorre uma mistura de diferentes diretrizes da censura, a 

justificativa do veto se dá em torno de um discurso moral e religioso que tenta 
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ocultar as razões evidentemente políticas que levaram à proibição. Ao abordar 

questões como a pobreza, a forme e a falta de justiça, Vandré coloca em 

evidência os conflitos e contrastes de uma sociedade em que não houve a 

distribuição da riqueza e que tampouco o projeto de desenvolvimento do Governo 

Militar buscava contemplar, muito pelo contrário, a ocultação destes conflitos era 

premissa deste governo. Desta forma, dois censores apresentam um parecer 

manipulador dos fatos: 

 

Imagem 19 
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Este é, sem dúvida, o parecer que deixa transparecer a face manipuladora 

do pensamento deste governo que buscou, de forma ostensiva, a defesa de seus 

interesses, passando por cima de questões cruciais. Ocorre a negação dos 
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direitos políticos, civis e sociais da maior parte da população em benefício do 

desenvolvimento e perpetuação do poder de uma elite que sustentou e defendeu 

a todo custo o modelo de sociedade que almejava. 

A afirmação de que o texto apresenta uma “mística de revolta e protesto” 

indica a real preocupação, pois a abordagem que Geraldo Vandré faz é de uma 

realidade que a censura tinha como missão omitir. Há a evidência da ligação 

entre a prática da censura e a preservação dos interesses das classes 

dominantes deste período, o sentimento de justiça e distribuição da riqueza como 

algo que era de direito dos trabalhadores é repudiado pela censura e por toda 

estrutura em que está inserida. A expressão de Vandré sobre estas questões é 

colocada como “ausência de humildade, ordem, perdão e obediência”. O controle 

sobre a sociedade e suas manifestações está também implícito neste parecer. 

Vale lembrar que nos momentos que antecederam o golpe de 1964 houve uma 

crescente mobilização e organização dos grupos populares, fato este que alarmou 

as classes dominantes. As palavras de Geraldo Vandré dentro de uma temática 

relacionada à religiosidade podem ser compreendidas como expressão da 

realidade que ele mesmo vivenciou quando atuou junto aos dominicanos e a 

outros movimentos promovidos por religiosos que participaram da resistência e 

que contribuíram para as lutas sociais. 

A canção de Vandré é qualificada como portadora de um discurso no qual 

o “conteúdo é materialista e apócrifo no sentido religioso”, ou seja, ocorre a 

negação da relação da música com a realidade e também a separação das 

questões humanísticas do que se refere à religiosidade. Em um sistema 

fundamentado pela “moral cristã” ocorre um alto nível de contradição, pois os 

valores permitidos são selecionados de acordo com os interesses das elites, 

dentre os quais os cerceadores são os preferidos, sendo assim, a igualdade 

pregada pelo cristianismo estava descartada e nem mesmo poderia ser tema de 

uma canção.  

A canção “Canto Livre de América” foi vetada em 25 de abril de 1973. No 

parecer, é possível identificar três assinaturas diferentes, o que significa que, mais 

uma vez o parecer, a respeito da canção de Vandré, não se deu com base na 

avaliação de um único censor. A letra em espanhol tem alguns versos traduzidos 

para o português, versos estes que trariam, na ótica dos censores, as chamadas 
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“mensagens negativas”. Seu início aborda o nome dos povos nativos do Brasil e 

da América Latina: 

 

Quechuas, Tamoios, Mapuches 
Tabajaras, Guaranis 
Incas, Aztecas Y Mayas 
Tupamaros e Tupis 
De América.
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Neste verso, há o grifo na palavra Tupamaros. Vale lembrar que 

Tupamaros foi o nome dado ao Movimento de Libertação Nacional existente no 

Uruguai, grupo que atuou na guerrilha urbana nas décadas de 1960 e 1970, 

sendo bastante expressivo na América Latina. Essa referência e o próprio título 

da canção, também grifado no documento, já seriam o bastante para que os 

censores apresentassem o parecer negativo, porém, a canção tem seus versos 

quase todos grifados. Os censores utilizavam esse recurso para destacar, no 

texto, as partes da música que poderiam evidenciar sua inserção nas temáticas 

proibidas, geralmente grifavam palavras e em alguns casos o verso inteiro. 

A temática desta canção é bastante expressiva, no sentido em que propõe 

a união da América Latina diante da conjuntura das Ditaduras que assolaram o 

continente sob a intervenção norte-americana. Um tema bastante conflituoso em 

relação à Ideologia de Segurança Nacional e aos princípios norteadores da 

censura. Um dos versos traduzidos diz o seguinte: 

 

Por suas mulheres e terras 
Suas flores e amores 
Quer meu canto ser alegre 
Frente as dores da América
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As “dores da América”, palavras grifadas no documento, demarcam a 

realidade vivenciada por Geraldo Vandré que, neste momento não se limita a 

pensar a situação brasileira, mas a insere num campo de lutas empregadas por 

outros países latino-americanos. Essa relação era bastante preocupante para a 

repressão e, na verdade, se constituía numa das mais almejadas estratégias da 

resistência: O sonho de uma América unida contra os desmandos dos Estados 
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Unidos. O veto da música “Canto livre de América” é justificado no parecer com a 

afirmação: “por ter conotações políticas visíveis”. 

Anexado e esse parecer, há um documento enviado pela PHONOGRAM – 

Companhia Brasileira de Discos. Neste documento o Gerente Geral de Atividades 

Paralelas da empresa, o Sr. J.C. Muller Chaves, solicita ao Diretor da Divisão de 

Censura de Diversões Públicas da Polícia Federal uma reconsideração do 

parecer diante de alterações realizadas na letra e no título da música: 

 

A Companhia Brasileira de Discos Phonogram, com sede nesta cidade 
(...) vem requerer se digne VSª de mandar reexaminar e afinal liberar, 
em grau de recurso, o texto poético da obra lítero-musical “Canto de 
América”, de Geraldo Vandré, o qual foi modificado com relação àquele 
originalmente apresentado.

151
 

 

Há, neste caso, a prática de requerimento de reexame da obra censurada 

após alterações em seu conteúdo. Esta prática era bastante comum em muitas 

situações, as gravadoras acabavam por conseguir a liberação das canções, 

apesar da imposição de algumas alterações. No caso da canção de Geraldo 

Vandré o nome “Tupamaros” foi suprimido e o título da canção foi trocado de 

“Canto livre de América” para “Canto de América”, não havendo modificações em 

relação ao restante da letra. 

O reexame da letra ocorreu em 30 de agosto de 1973, e, por meio do 

parecer nº 7059, o técnico de censura Rony Camargo Ruas condicionou a 

liberação à obrigatoriedade de lhe apresentarem a gravação152. Neste parecer, é 

possível analisar que os fragmentos que mais incomodaram a censura foram a 

palavra “Tupamaros” e o título. Essa articulação entre o grupo guerrilheiro 

uruguaio e a menção à palavra “livre” contida no título é mais frisada no 

documento presente do que no parecer anterior, no qual a música foi vetada. Os 

versos anteriormente grifados permaneceram sem alteração e este fato não 

influenciou a nova avaliação. O recurso apresentado pela gravadora dá indícios 

de que a insistência no pedido de liberação pôde, de alguma forma, flexibilizar a 

opinião dos censores, quer seja por questões burocráticas, pressões da 
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gravadora ou até mesmo por mudanças no que se refere à pessoa que avalia a 

obra. A canção foi liberada mantendo sua essência contestadora, obtendo o 

“carimbo de APROVO” em 31 de agosto de 1973. 

Havia brechas no serviço prestado pela DCDP e, em muitas situações, 

músicas de alto teor contestatório poderiam ser liberadas mediante 

argumentações, sobretudo por parte das gravadoras, que representavam os 

interesses comerciais sobre a obra. As relações que a censura travou com a 

Indústria Fonográfica é um importante foco de análise e se mostra, em muitos 

momentos, de forma extremamente complexa. 

A canção “Bandeira Branca” não seguiu o mesmo caminho, foi analisada 

no mesmo período e, apesar do título sugestivo de “trégua” (afinal Vandré 

retornava ao Brasil após um longo período de exílio sendo obrigado a aceitar as 

imposições da Polícia Federal) foi vetada, tendo seu texto praticamente todo 

grifado. No parecer referente a esta música não consta uma justificativa, apenas o 

carimbo com o dizer “VETADO” e as assinaturas dos censores. 

Mesmo tendo sido composta em 1970, o conteúdo da canção é bastante 

dramático e simboliza bem a tristeza e a angústia de Geraldo Vandré ao voltar e 

ter, de certa forma, que se calar sobre as questões que o levaram a sair do país. 

O cantor afirma: “Quem sou eu pra separar/ o que se juntou na vida/ que faz rir e 

faz chorar”. É o retorno de um homem que se viu fragilizado e que não podendo 

suportar mais a distância de seus entes queridos, de seu povo e de sua terra 

acaba sendo obrigado a aceitar imposições desumanas das mesmas forças que o 

exilou. Mas, que acena para a possibilidade do acerto de contas, permanecendo 

vivo o espírito de luta. A indignação de Vandré é percebida pelos censores e os 

versos são demarcados como justificativa do veto. Segue abaixo os trechos 

grifados para que possa explicar melhor a situação: 

 

Não tem erro a nossa história 
Nem memória vai faltar 
O juízo e a justória 
Meu povo é quem vai marcar(...) 
A dor já sei compreender 
Meu pranto já sei guardar 
(...) Você que está tão distante 
Espera que eu vou voltar 
Quero ver quem vai sair 
Quero ver quem vai ficar 
(...) Eu que cantando relato 
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Por dever de profissão 
Quando chegam essas horas 
Dos fatos faço a memória 
Do anseio a imaginação 
(...) Cada vez com mais razão
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A letra traz uma mensagem de que a memória do povo não lhe faltará. Há 

denúncias por trás desta “Bandeira Branca”, um grito de luta que percorre toda a 

melodia e isso não passou despercebido. Apesar de todo sofrimento, Geraldo 

Vandré registra o apelo para que suas experiências não sejam esquecidas. Indica 

a crença de que a situação política do país poderia se reverter e que, num 

momento de acerto de contas, os culpados pelas injustiças cometidas contra ele 

seriam responsabilizados. As expectativas presentes nesta canção foram 

frustradas na ocasião de seu retorno e nos anos que se seguiram, pois o poder 

que atuou sobre ele o fazendo sair do país e prejudicando sua carreira se 

manteve atuante nos anos posteriores. 

 Do conjunto de processos referentes ao disco Das terras de Benvirá, que 

marca o retorno de Vandré ao Brasil, em 1973, apenas foram liberadas, numa 

primeira análise, as canções “Maria memória da minha canção”, “Cantos do 

Benvirá” e “Canção primeira”. Este disco é marcado por um tom melancólico, é 

realmente a expressão de um período de grande tristeza para Geraldo Vandré em 

que seus sonhos, suas expectativas e suas crenças de transformação foram 

significados, pela repressão, como atos criminosos. As canções que foram 

liberadas expressam a mesma situação, mas suas letras abordam o tema de 

forma mais sutil, apesar de trazerem as mesmas referências que as vetadas 

trataram.  

A temática acerca da memória é uma tônica neste LP e é também uma das 

maiores preocupações por parte da censura e da repressão. Como já abordei 

anteriormente, houve um grande esforço por parte do Governo Militar na busca de 

destruir a imagem de Geraldo Vandré junto ao público e, de certa forma, 

desconstruir a memória sobre este artista; quando Vandré retorna ao Brasil ele é 

praticamente isolado não só artisticamente, mas física e publicamente. As forças 

que atuaram nesta tentativa de banimento e a forma como atuaram são até hoje 

bastante obscurecidas pelas próprias amarras que impuseram. 
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A ação da censura sobre Geraldo Vandré não se limita ao período 

apresentado até o momento, existem outros processos que envolvem suas 

composições posteriores a 1973, porém, isso ocorre, sobretudo em função das 

iniciativas de regravação de suas canções por outros cantores e cantoras, até 

porque o distanciamento de Vandré das atividades comerciais em relação à sua 

obra foi sendo constituído progressivamente a partir de seu retorno.  

A repressão não é o único fator na produção do esquecimento, nesta 

relação está presente todo o jogo de interesses da Indústria Fonográfica e dos 

meios de comunicação que, anos depois, mesmo dentro de uma conjuntura 

chamada de democrática, acabou por reforçar a exclusão e o silêncio a respeito 

da obra de Geraldo Vandré e de outros cantores, entre eles, Sérgio Ricardo. As 

relações de poder em torno do que “deve e o que não deve” ser veiculado 

ultrapassam os limites cronológicos da Ditadura Civil Militar no Brasil e reforçam a 

ideia de que a nossa sociedade é autoritária, assim como nos leva a refletir a 

respeito das permanências deste passado no presente. 

Atualmente existe uma tendência por parte dos meios de comunicação, e 

até mesmo de alguns estudos sobre Vandré, em afirmar que o seu afastamento 

das atividades públicas é uma opção do cantor. Porém, é preciso problematizar 

esta situação, pois quando Vandré retornou do exílio, apesar das evidências das 

imposições do acordo que fora obrigado a estabelecer com a Polícia Federal, o 

cantor buscou dar continuidade à sua carreira, prova disso é a regravação do LP 

Das terras de Benvirá. Ocorre que pouco ou nenhum espaço foi aberto para ele 

no que diz respeito à Indústria Cultural e acredito ser, neste ponto, que as críticas 

de Geraldo Vandré em relação ao que ele chama de “sociedade civil” se 

atenuaram. A verdade é que nenhum dos setores que antes o apoiava se 

manifestou de forma pública em seu favor, não houve, nos meios artísticos ou 

intelectuais, o apoio que necessitava, assim como não houve também por parte 

do público. 

A abordagem da grande imprensa, dos programas de televisão e rádio, as 

políticas públicas em torno dos direitos autorais e a crescente exploração artística 

imposta pelas gravadoras são também partes constitutivas deste isolamento em 

que Geraldo Vandré se encontra. 
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Nos anos seguintes ao retorno de Geraldo Vandré ao Brasil, houve, por 

parte da repressão, um contínuo acompanhamento de suas atividades. Assim 

como a criação de uma série de obstáculos que impediram a retomada da sua 

carreira artística. 

Para agravar ainda mais a situação, no dia vinte e três de outubro de 1974, 

o Ministério da Agricultura penalizou Geraldo Vandré com a perda do cargo 

público de Inspetor da Indústria e do Comércio da Superintendência Nacional de 

Abastecimento (SUNAB), enquadrando-o no AI 5: 

 

Demitido do Serviço Público Federal, de acordo com o disposto no 
parágrafo 1º do artigo 6º do ato Institucional nº 5 de 13 de dezembro de 
1968, combinado com o artigo 1º, item II, do Ato Complementar nº 39, de 
20 de dezembro de 1968; conforme Decreto de 18 de setembro de 1969, 
publicado no Diário Oficial da União de 25 de setembro de 1969, fls. 
8094.
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A penalidade aplicada pelo Ministério da Agricultura era uma prática 

bastante comum diante da conjuntura de arbitrariedades sustentadas e garantidas 

pelo AI 5, no caso de Vandré, nunca houve nenhum pedido de prisão oficializado 

ou julgamento contra ele, apenas o Inquérito Policial Militar, que fora arquivado 

em junho de 1970, mas isso não impediu as autoridades de demiti-lo, dada as 

circunstâncias de autoritarismo. A demissão foi fundamentada pelo parágrafo 1º 

do artigo 6º do Ato Institucional nº5: 

 

Art. 6º - Ficam suspensas as garantias constitucionais ou legais de: 
vitaliciedade, mamovibilidade e estabilidade, bem como a de exercício 
em funções por prazo certo. 
§ 1º - O Presidente da República poderá mediante decreto, demitir, 
remover, aposentar ou pôr em disponibilidade quaisquer titulares das 
garantias referidas neste artigo, assim como empregado de autarquias, 
empresas públicas ou sociedades de economia mista, e demitir

155
, 

transferir para a reserva ou reformar militares ou membros das polícias 
militares, assegurados, quando for o caso, os vencimentos e vantagens 
proporcionais ao tempo de serviço. 

 

E combinado com o artigo I do item II do Ato Complementar nº 39 de 20 de 

dezembro de 1968: 
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Art. 1º Compete aos Ministros de Estado, no tocante ao pessoal civil ou 
militar dos respectivos Ministérios, assim como aos empregados de 
autarquia, emprêsa pública e sociedade de economia mista, que lhes 
forem vinculadas, representar, diretamente ao Presidente da República 
para: 
I - A suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 10 anos; 
II - A demissão, remoção, disponibilidade, aposentadoria, 
transferência para a reserva ou reforma

156
. 

 

Mesmo após o acordo com a Polícia Federal, não houve afrouxamento da 

vigilância sobre Vandré em nenhum momento. A situação do cantor ficou bastante 

delicada, pois, impedido de exercer suas atividades artísticas, o cargo público no 

Ministério da Agricultura como agente da SUNAB seria uma importante fonte de 

renda, mesmo sendo advogado, suas atividades profissionais foram afetadas 

pelas condições emocionais desencadeadas pela perseguição e repressão que 

sofreu.  

 

Eu fui demitido, depois retornei... briguei, briguei, briguei e retornei. É, eu 
fui demitido por causa da canção e essa canção que foi motivo da minha 
demissão (...). Mas eu voltei por força de um despacho da chamada lei 
de anistia como se eu fosse criminoso. Anistia é pra criminoso, pra 
criminoso sentenciado, condenado por sentença, transitado e julgado... 
se ele aceitar né... porque ele pode não aceitar. Porque aceitar a anistia, 
significa aceitar-se criminoso e beneficiário de anistia (...)

157
. 

 

 Vandré afirma, durante a entrevista concedida a Globo News, em setembro 

de 2010, que foi demitido por causa de sua música. Refere-se à canção “Pra não 

dizer que não falei de flores”. O relato a respeito do fato de ser penalizado por 

compor uma canção e de ser considerado criminoso faz seu semblante se 

transformar, deixando transparecer a tristeza e a revolta que isso lhe causou. A 

postura que adota na atualidade, é bastante coerente para ele, o que sofreu não é 

algo superado. Isso fica claro quando diz que só pôde “voltar” a ter seu cargo por 

“força do despacho da lei de anistia” e que “anistia é pra criminoso”. Vandré tem 

clareza do que aconteceu com ele e sabe da arbitrariedade que foi ser tratado 

como criminoso por ter se expressado por meio de suas canções. Essa memória 

transforma sua face e deixa claro que não se esqueceu de nada que ocorreu e 

muito menos que superou os acontecimentos. 
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 Declaração de Vandré durante a entrevista concedida a Globo News em setembro de 2010. 
Programa Dossiê Globo News, apresentado por Geneton Moraes Neto. 
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 O fato de o documento analisado (da demissão) fazer parte do dossiê de 

Geraldo Vandré no DOPS/SP, tendo sido arquivado em trinta e um de maio de 

1976, possibilita a análise de que a troca de informações entre os diversos órgãos 

do governo, não apenas os órgãos de repressão, tendo em vista que o próprio 

Ministério da Agricultura encaminhou a documentação, continuou ativa nos anos 

que se seguiram ao retorno do cantor.  

Na verdade, há um número bem menor de documentos referentes a 

Vandré no período posterior a seu retorno do exílio, porém, o caráter destes 

documentos chama bastante à atenção porque muitos não foram produzidos pelo 

DOPS/SP e sim compartilhados por outros setores que não necessariamente 

tinham ligação direta com a repressão, como é o caso deste que acabo de 

comentar. A colaboração entre os diversos órgãos governamentais dá indícios da 

rede formada pelo Governo Militar, numa tentativa de não deixar escapar 

nenhuma informação que pudesse ser pertinente aos interesses da repressão. 

Outro documento que me chama muito à atenção e que segue o 

procedimento analisado no parágrafo anterior é um “Termo de Declarações” da 

delegacia de Mogi das Cruzes. Claro que, sendo subordinada à Secretaria de 

Segurança Pública, a troca de informações se dá de forma mais compreensível, 

porém, o que chama a atenção é o fato de que uma ocorrência contra Vandré, em 

virtude de um desentendimento com um taxista, faça parte de um dossiê onde o 

perfil é a busca do “crime político”. Ou seja, essa situação poderia ser 

encaminhada como um procedimento habitual da polícia de registro da ocorrência 

e investigação dos fatos, mas o caso acabou sendo direcionado para o DOPS/SP 

por se tratar de Geraldo Vandré. 

Além disso, é interessante a forma como, a partir deste momento, a 

constituição da imagem de Vandré passa a ter outro foco, não mais há interesse 

por parte deste órgão de repressão em relacioná-lo a questões políticas, mas em 

constituir a imagem de um homem transtornado e perturbado. 

Trata-se de uma ocorrência em que Vandré teria se desentendido com um 

motorista de táxi no dia treze de novembro de 1974, em Mogi das Cruzes. O 

documento, como disse, é uma cópia de um termo de declaração da delegacia de 

Mogi das Cruzes e, também, um anexo contendo uma notícia do Jornal Diário de 

Mogi. Segue o termo de declaração: 
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O declarante hoje por volta das 11 ou 12,00 horas, atingiu Mogi das 
Cruzes, em companhia de um amigo, cujo nome não se lembra, que o 
declarante teve a oportunidade de fazer uma visita ao edifício que lhe 
pareceu ser escolar, que, na parte da tarde o declarante tomou um taxi 
pretendendo retornar para São Paulo, aproveitando para fazer um 
‘turismo’ pela cidade; que o declarante teve um diálogo com o motorista 
do referido taxi, tendo com este motorista uma alteração no momento em 
que o dispensava e acertava a consta marcada no taxímetro; que a partir 
da discussão o motorista declarou a sua posição de policial frente ao que 
lhe foi solicitada a apresentação de seus documentos de identidade de 
policial; que, daí para diante o declarante se recorda que foi apresentado 
para a autoridade policial do serviço nesta delegacia de polícia; que, o 
declarante acredita não haver praticado qualquer ato contra a segurança 
pública (...).

158
 

 

Não há detalhes a respeito da forma como Vandré foi parar na delegacia, 

somente a citação de que apenas se recordava de ter sido apresentado à 

autoridade policial. Muitas informações são imprecisas nesta declaração, mas 

juntamente com esta, há um relatório do Boletim de Ocorrência que foi 

encaminhado ao DOPS/SP e que apresenta de forma mais detalhada a versão da 

polícia de Mogi a respeito do ocorrido: 

 

Ontem encontrava-se à tarde, pela cidade, um indivíduo vestido à moda 
‘Hippie’, de cabelos crescidos e barbudo. Por volta das 15 horas, tomou 
um taxi, no Largo do Carmo e solicitou uma corrida até à Câmara 
Municipal. A sua maneira de se apresentar, chamou a atenção do 
motorista, que outro não era senão o PM Antonio Alves do Nascimento, 
da 1ª Cia. Independente da Polícia Militar, sediada nesta cidade, que nas 
horas de folga trabalha com seu taxi (...).

159
 

 

A descrição de Geraldo Vandré, feita pelos policiais, já demonstra certo ar 

de reprovação, sua aparência de acordo com o documento “chama a atenção” do 

motorista, ou seja, para o motorista que posteriormente se identificou também 

como policial, se tratava de uma “aparência suspeita, fora dos padrões”.  

Existem algumas afirmações que buscam relacionar o desentendimento de 

Vandré com o motorista de taxi e policial com questões políticas: 

 

Esse indivíduo, no trajeto, começou a fazer perguntas ao profissional, 
tais como: qual sua opinião política? Está de acordo com o atual regime 
de governo? Em quem vai votar? Onde fica o centro da cidade? Como 
funciona a central de rádio patrulha? Respondendo o PM que não 
gostava de política e que era novo na praça, mal conhecendo a cidade, 
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não poderia responder a essas perguntas, tendo o passageiro feito 
ameaças dizendo: se você não me mostrar, vai se dar mal.

160
 

 

A tradição autoritária da Polícia Militar e a capacidade de manipulação das 

informações nos leva a questionar e duvidar de determinadas “verdades”. Mas o 

que nos interessa é compreender o significado do documento referido 

anteriormente e sua relação com a repressão, porque afinal, o fato foi 

encaminhado para o setor de Ordem Política e Social, mesmo tendo sido 

conduzido por um viés de uma infração corriqueira, ou seja, um desentendimento 

entre um passageiro e um motorista de táxi. As perguntas, atribuídas a Geraldo 

Vandré, estabelecem uma relação de outras questões que, neste momento, ainda 

eram colocadas como suspeitas: o interesse por política e o questionamento a 

respeito do regime de governo. 

O relatório do boletim de ocorrência possui duas páginas e nele é explicado 

que, em seguida ao desentendimento, Vandré tentou “fugir sem pagar a corrida” e 

que, após perseguição do PM motorista do taxi, houve luta corporal e só então foi 

encaminhado para a delegacia por uma viatura que, por coincidência, passava 

pelo local. Só na delegacia, Geraldo Vandré teria sido reconhecido pelo escrivão 

como um “musicista” e é neste ponto que retomo a caracterização que afirmei 

anteriormente, no início da análise deste documento: 

 

Em declarações prestadas, Geraldo Vandré apresentando completa 
desordem mental, ora rindo, ora pronunciando palavras desconexas, ora 
andando de um lado para outro da sala, fazia questão de frisar que 
‘Geraldo Vandré’ estava preso em Brasília e que o Geraldo Pedrosa de 
Araújo Dias era seu procurador (...).
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Tem início, no que se refere à documentação encontrada no arquivo do 

DOPS/SP, uma caracterização de Vandré como alguém “em desordem mental”. 

Porém, há, nesta declaração, algo bastante importante. Vandré teria dito que 

“Geraldo Vandré estava preso em Brasília” e que quem estava ali era seu 

procurador. Ora, se retomarmos a uma notícia do Jornal de Ribeirão Preto162, que 

afirmava que após ter retornado ao Brasil em julho de 1973 Vandré se encontrava 
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preso, há coerência nesta informação. O próprio Vandré confirmou em sua 

entrevista a Globo News, em 2010, que chegou ao Brasil em julho de 1973 e que 

a somente em agosto seu retorno foi noticiado, e que a Rede Globo cobriu sua 

chegada ao Aeroporto de Brasília como se estivesse acabado de pisar em solo 

brasileiro. Na verdade, esta informação reforça o mistério que circunda o retorno 

de Vandré ao Brasil e as circunstâncias em que ele permaneceu neste mais de 

um mês não esclarecido. 

O registro é finalizado com o seguinte encaminhamento: 

 

A detenção de Geraldo Vandré, foi comunicada à D.V.C e ao D.O.P.S, 
tendo informado aquela divisão do DEIC, não interessar a pessoa 
indicada e pela Delegacia Responsabilizada de Ordem Social, através da 
mensagem nº 3693/74, firmada pelo Sr. Sérgio Fernando Paranhos 
Fleury, foi pedido o encaminhamento do indivíduo supra, sendo certo de 
que posteriormente foi recebida comunicação do Dr. Tácito Pinheiro 
Machado, informando que conforme entendimento com o Exmo. Sr. 
Secretário da Segurança, deveria ser tomada as declarações de Geraldo 
Pedrosa de Araújo Dias e do PM Nascimento, devendo após isso ser 
aquele indivíduo posto em liberdade.
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E assim se seguiu; Vandré foi liberado, porém, após um episódio bastante 

controverso. A imprensa esteve no local e registrou os acontecimentos relatando 

apenas o que consta no “termo de declarações”. As autoridades do DEIC e do 

DOPS não demonstraram interesse no caso, solicitando apenas que fossem 

tomadas as declarações, mas o que chama a atenção neste caso é que após 

terem ciência de se tratar de Geraldo Vandré a própria delegacia de Mogi das 

Cruzes teve a iniciativa de comunicar o fato ao Departamento de Ordem Política e 

Social, sendo a documentação arquivada e compondo, posteriormente, parte do 

dossiê de Vandré. 

Como disse anteriormente, mesmo diante do aparente desinteresse das 

autoridades do DOPS/SP nesta ocasião, os acontecimentos que envolvem o 

cantor continuam sendo registrados e arquivados. Porém, o caráter destes 

registros muda, daí em diante, o perfil traçado pelos agentes da repressão não é 

mais o de um homem que apresenta alguma “ameaça à segurança nacional”, mas 

sim de uma pessoa “perturbada mentalmente”. O que chama à atenção não é 
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simplesmente a forma como irão descrever Geraldo Vandré e as suas ações, mas 

a estranha predisposição em classificá-lo desta maneira. 

Em julho de 1975, Geraldo Vandré participou de uma reunião realizada na 

sala dos estudantes da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo para 

tratar de assunto referente aos “Direitos autorais”. Na ocasião, agentes infiltrados 

do DOPS/SP acompanharam a reunião e redigiram um relatório dos 

acontecimentos. A respeito de Vandré é registrado o seguinte: 

 

Geraldo Vandré citou o artigo 43 do Código Civil (Bens Imóveis), 
procurando de certa forma conceituar o que pretendia fazer, mas não 
teve condições adequadas, finalizando por uma digressão profunda, 
causando espécie no auditório, que o ouviu por bom período em 
desusado silêncio. Usando de habilidade, o presidente da mesa, 
professor Antonio Chaves, obteve a palavra, aliviando a tensa situação 
criada (...).
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Nesta passagem, é clara a visão que o agente infiltrado tem da situação, 

acredita estar diante de um homem incapaz de expressar seu pensamento. Avalia 

a reação do público como desinteressado e desatento sobre o que Vandré tenta 

dizer sem sucesso. O relatório prossegue e, após descrição da fala de outras 

pessoas a respeito do tema “direitos do autor”, Júlio Lerner165 teria afirmado, entre 

outras coisas, que “o campo artístico acha-se monopolizado por grandes 

empresas que dominam o mercado na área da televisão, que é restrita, o artista é 

submetido à exploração, já que em contrário fica sem trabalho (...)”. Após a fala 

de Júlio Lerner, Vandré é citado novamente: 

 

Geraldo Vandré voltando a usar a palavra, de pé e em voz alta, 
visivelmente nervoso, sem conseguir se comunicar, por falta de 
concatenação de ideias, demonstrando-se perturbação mental, retirando-
se inopinadamente. Júlio Lerner, agradeceu, sensivelmente aos 
presentes, pelo respeito demonstrado à deplorável condição mental de 
que se encontra o autor Geraldo Vandré (...) (sic.).  
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O tema abordado na reunião é claramente um tema de interesse e domínio 

de Vandré, afinal, ele havia retornado ao país e sido impedido de retomar sua 

carreira; não recebia o pagamento dos direitos autorais de suas canções. Via-se 

numa condição de revolta e indignação, para ele, não era simplesmente um tema 

a discursar e sim algo que interferia diretamente em sua vida, talvez por isso, e 

pelo seu histórico de participação, tenha sido convidado para a reunião. Tendo a 

formação em Direito e sendo artista, Vandré teria propriedade para falar do 

assunto. Porém, o que estava a ocorrer com ele? Porque é descrito desta forma 

tão pejorativa? Há situações ainda pouco explicadas sobre este fato. Podemos 

notar que após o retorno de Vandré ao Brasil, e o tempo em que esteve 

incomunicável, as configurações da ação da repressão sobre ele se alteraram 

consideravelmente.  

Os dois documentos analisados que tratam de eventos posteriores a isso 

não o coloca mais em um campo em que ofereça algum tipo de ameaça, o fato de 

Vandré estar em uma reunião com estudantes de Direito, com intelectuais, 

escritores e artistas não faz com que a repressão tenha uma visão de que ele 

esteja “subvertendo” a ordem. Neste momento, ocorre uma constatação do 

estado psíquico de Vandré, é como se os agentes da repressão apenas 

confirmassem algo que já tinham ciência, ou seja, há uma predisposição em 

classificar Vandré como alguém perturbado. Em nenhum momento do documento 

há a inferência sobre a possibilidade de Vandré estar envolvido emocionalmente 

com o assunto, ele não é apresentado como alguém que por motivo momentâneo 

se alterou. A forma como é descrita a sua situação demonstra uma avaliação de 

que este é seu estado permanente.  

As palavras “perturbação mental” e “desordem mental” são usadas nos 

relatórios produzidos pelo DOPS/SP e pela Delegacia de Mogi, respectivamente. 

Não usaram termos que indicassem uma simples alteração emocional, mas 

termos de caráter patológico. Essa imagem observada nos documentos fará 

parte, também, de algumas notícias da imprensa, da memória de alguns sujeitos 

contemporâneos e de especulações que se dirigem a Vandré até os dias atuais. 

Não posso sustentar as análises sem que existam indícios documentais do 

que realmente ocorreu com Geraldo Vandré neste período. Falar que ele foi 

torturado quando retornou seria bastante infundado, tendo em vista que a 
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repressão não deixaria registros sobre isso e que o próprio Vandré nega tal 

afirmação. Parto do princípio de que uma sociedade autoritária pode exercer o 

seu poder de coação de várias formas e que, sobre Vandré, esse poder agiu 

excluindo-o e sufocando suas expectativas e sonhos, isso, por si só, pode abalar 

emocionalmente qualquer pessoa, por mais forte que seja.  

O conjunto documental referente ao DOPS/SP tem ainda duas referências 

sobre Geraldo Vandré que assumem um caráter diferente dos últimos 

documentos analisados. Há um relatório produzido pela Divisão de Informações 

do DOPS, de dezembro de 1977, referente à “Jornada Nacional de Lutas 

programada pelo Comitê de Anistia 1º de maio”. Os agentes relatam que Geraldo 

Vandré marcou um encontro com estudantes universitários e acabou não 

comparecendo: 

 

O cantor e compositor Geraldo Vandré, está articulando junto aos 
estudantes, marcou encontros com os estudantes no ‘Bar Clav’, sito à 
Rua Ana Cintra perto da Avenida São João, no qual, acabou por não 
comparecer.
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O sistema de investigações do DOPS/SP permaneceu ativo, mesmo num 

período em que havia, por parte do governo, um discurso de abertura política. Em 

1977, o Governo Militar afirmava haver um processo de redemocratização, porém, 

as estruturas repressivas que foram se constituindo no decorrer dos anos não 

acompanharam esse discurso. O movimento que o Comitê de Anistia 1º de maio 

organizou foi acompanhado por agentes infiltrados, tendo em vista que o 

DOPS/SP possuía informações precisas a respeito do encontro que Vandré 

marcara com os estudantes. O acompanhamento das ações de Vandré se deu 

com tal intensidade que foi possível verificar a data, o local e até mesmo o fato de 

o cantor não ter comparecido. Em contrapartida, este documento nos dá indícios 

de que o processo de isolamento do cantor, que constatamos hoje, não se deu 

neste período porque, mesmo depois dos danos causados após o seu retorno do 

exílio, alguns documentos revelam nas suas entrelinhas que Vandré continuou se 

articulando a setores que representavam formas de resistência e contestação. 

A canção “Pra não dizer que não falei de flores” continuou chamando a 

atenção da repressão. A sua execução por grupos que se articulavam de forma 
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contrária ao regime ainda era fiscalizada. É o caso do relatório redigido pelo Setor 

de Produção Eletrônica da Divisão de Investigações do DOPS/SP a respeito do 

movimento de estudantes que foi realizado no Santuário da Penha em apoio aos 

“injustiçados e oprimidos” recebendo o título de “Movimento Justiça e Libertação”: 

 

O ato foi encerrado ao som da música Pra não dizer que não falei das 
flores, do compositor Geraldo Vandré, proibida desde 1968. Nas 
escadarias da Igreja que tinha mais de 2 mil pessoas na maioria 
estudantes que se separaram das outras iniciando uma passeata de 
quarteirões carregando faixas e gritando eslogãs de protesto (...).
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A música de Vandré continuava proibida e sua articulação com movimentos 

de oposição ao regime alarmava as autoridades. O significado que esta música 

tinha para os estudantes neste momento mantinha uma forte relação com o 

sentimento desencadeado por ela em 1968. As lutas por liberdade e justiça 

empreendidas pelas pessoas que participavam do movimento eram, de certa 

forma, identificadas aos versos que Vandré havia composto anos antes. Chama a 

atenção da repressão não simplesmente o fato da música ser proibida, mas o 

significado que ela tem pra quem a canta. 

O mesmo pôde ser analisado no documento produzido pela Divisão de 

Ordem Política em 12 de março de 1978: 

 

A Divisão de Ordem Política, em 12-03-1978, nos cientificou entre outras 
cousas, que durante o Ato Público realizado por entidades esquerdistas 
no Colégio Arquidiocesano, na Vila Mariana, foi cantada pelos 
assistentes, entre outras, Lavrador, de autoria do marginado.
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O destaque dado ao fato de que, durante o movimento, as pessoas 

cantavam músicas de Geraldo Vandré, reforçava a imagem que a repressão tinha 

neste momento, não simplesmente de Geraldo Vandré, mas de sua obra e da 

forma como ela permanece viva entre os movimentos que contestam o poder 

vigente. 

A expressão “marginado” é utilizada com mais frequência nas referências 

que foram redigidas na ficha síntese de Vandré. Uma visão posterior aos 

acontecimentos, que trazem um entendimento da forma como o cantor era 
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conceituado num período em que não mais atuava artisticamente, no que se 

refere aos espaços públicos, mas que suas canções continuavam fazendo parte 

das manifestações de oposição ao Estado autoritário que ainda existia. 

Constam do dossiê de Geraldo Vandré, declarações prestadas por 

Catarina Meloni, no dia nove de Janeiro de 1978, provenientes do II Exército – 

CODI. Há referência, entre outras coisas, sobre sua relação com o cantor: 

 

Que durante a permanência no Chile, teve conhecimento de que Geraldo 
Vandré vivia no citado país; que, entretanto nunca manteve qualquer tipo 
de contato com o referido elemento no Chile, que o único relacionamento 
com esse artista foi no Brasil por ocasião da ocupação da FILO/USP, 
quando o mesmo comparecia aquele local para cantar e demonstrar 
simpatia pela causa dos estudantes.
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Essa articulação e cruzamento de informações a respeito das pessoas 

interrogadas e suas relações com outras pessoas que são avaliadas como 

suspeitas ou “subversivas” é uma prática bastante comum nos documentos 

referentes aos interrogatórios analisados. Neste caso, a relação que Catarina 

Meloni tinha com Geraldo Vandré poderia, na visão da repressão, corroborar para 

a visão de culpabilidade. Não é uma pergunta sem propósitos, qualquer 

aproximação entre sujeitos que estivessem, em algum momento, articulados em 

movimentos de resistência é tida como suspeita, podendo complicar a situação de 

quem se encontrava detido.  

As articulações dentro do pensamento repressivo e sua lógica de produção 

do “crime político” dão indícios de um estado de intolerância levado ao extremo, 

onde as práticas mais absurdas do poder autoritário foram justificadas pela 

Ideologia de Segurança Nacional, desenvolvida e implementada paulatinamente 

nos anos em que a Ditadura Civil Militar se estabeleceu. 

Por outro lado estes documentos analisados trazem nas suas entrelinhas 

uma realidade de contestação, onde mesmo diante das mais duras ações 

repressivas muitas pessoas continuaram exercendo resistência, empregada de 

diferentes formas e com diferentes graus de intensidade. 
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Tarik de Souza apresenta no livro Tortura Nunca Mais, que é resultado de 

um seminário, uma das definições mais contundentes a respeito da realidade 

vivida por Vandré após seu retorno: 

 

Ele foi uma das pessoas mais bloqueadas pela ditadura. Seu nome se 
transformou em tabu e sua história foi das mais violentas que esse país 
assistiu na área cultural, porque o Vandré saiu do Brasil e quando quis 
voltar, foi obrigado a renegar seu trabalho frente às câmaras de 
televisão. Isso o abalou muito, eu diria que o marcou definitivamente. Na 
sua volta ao Brasil, tentou trabalhar através de um programa de Flávio 
Cavalcanti, que era o que havia de mais legítimo em termos de 
convivência com o governo autoritário, e mesmo tendo feito todos os 
acordos, na hora H não se permitiu que ele fosse para o ar. Ele ficou 
exilado dentro do seu próprio país. Foi violência demais e a reação dele 
foi violenta também. Passou a proibir que suas músicas fossem 
gravadas por quem quer que fosse. Passou a intervir até na reedição de 
seus discos. (...)

170
. 

 

Impedido de fazer o que mais amava, Geraldo Vandré foi obrigado ao 

isolamento a que foi “condenado” pelas forças opressoras e autoritárias deste 

país, forças estas que não se limitam à esfera militar. O setor civil também 

colaborou para esse isolamento, falo da grande indústria cultural que condena à 

exclusão aquilo e aqueles que não lhe interessam e que transformam a arte em 

mero produto. 

Tarik de Souza (jornalista e crítico musical), não exagerou em seus 

comentários, realmente, a situação de Geraldo Vandré foi bastante delicada, a 

violência praticada contra ele se deu em diferentes sentidos e de diferentes 

formas, todas elas atingindo graus absurdos. 

Como disse anteriormente, a repressão empregada contra Geraldo Vandré 

atingiu uma proporção que levou a uma espécie de tentativa de banir não 

somente o artista, mas todas as referências sobre ele. 

Contudo, a memória é um campo de disputas, onde o movimento de 

lembrar determinados acontecimentos é um ato de resistência. Os vestígios deste 

passado não serão ignorados. É importante evocar, neste momento de busca 

pela verdade e de luta pelo direito à memória, as palavras de Beatriz Sarlo: “(...) o 
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igualamento amnésico da história é, entre outras coisas, uma afronta ao 

presente”171 

 

4.1 “O exílio em terras brasileiras” 
 

 
É preciso desenterrar os mortos que 
estão vivos nas valas comuns. Ali jazem 
histórias que não foram contadas. Jaz a 
lágrima suspensa no ar do pseudo 
esquecimento. É preciso cavar. É preciso 
cavar. Há mães e pais que cavariam com 
as próprias mãos, até sangrarem os 
dedos e esfolarem as unhas. Pois 
existem valas fechadas e feridas abertas 
que sangram. Sim, cavariam com gana 
de abraçar os filhos que não foram 
beijados antes da hora de dormir. 
Vera Lúcia de Castro citada no programa 
Provocações do dia 19/02/2013. 

 

 

Dos sonhos da infância aos sonhos de liberdade, Geraldo Vandré trilhou o 

seu caminho e caminhando chegou perto, bem perto de atingi-los. Queria ser 

cantor e assim o foi. Desejou cantar não para distrair, mas para atentar, atentar 

para questões tão fundamentais quanto urgentes. E por assim querer, despertou 

a ira dos que faziam e ainda fazem a manutenção da miséria. Dos que se 

colocavam e ainda se colocam como condutores da dinâmica social, cujo 

desenvolvimento acarreta uma série de exclusões. 

Sua obra é também uma denuncia e sua história um desafio ao presente. 

Olhar para frente implica em retomar as lutas do passado e trazê-las com a força 

das experiências do que foi vivido, do que foi sofrido e também, do que foi 

conquistado. Soma-se a essa luta a necessidade do direito à memória, do direito 

às informações e do direito à busca da verdade. 

O que aconteceu com Geraldo Vandré? Ele afirma que ficou fora dos 

acontecimentos, exilado em sua própria terra. Conhecer a sua obra é um caminho 

                                                 
171

 SARLO, Beatriz. Paisagens Imaginárias: Intelectuais, arte e meios de comunicação. São Paulo: 
Edusp, 1997. P. 40. 
 
 



 

173 

 

para atuar contra as forças que ainda o condenam ao esquecimento. E a 

conhecendo poderemos sentir um pouco do que ela significou. 

Qualificado como criminoso, Geraldo Vandré se viu diante de uma situação 

em que permanecer no Brasil seria arriscar a própria vida. A distância de sua terra 

não o livrou dos sofrimentos causados pelo autoritarismo. Ele resistiu o quanto 

pôde e quando não mais suportou a saudade, regressou e vivenciou experiências 

não totalmente declaradas, mas com marcas extremamente visíveis. Experiências 

deflagradas pelas mãos sujas da intolerância. 

Antes de retornar ao Brasil, Geraldo Vandré passou pelo Chile que, neste 

momento, passava por grandes dificuldades em meio à gestação do Golpe de 

onze de setembro de 1973 e o crescente movimento de apoio a Salvador Allende. 

Já bastante debilitado e doente, Vandré chega ao Brasil no dia quatorze de julho 

de 1973 em um avião da empresa Lan-Chile, desembarca no Aeroporto do 

Galeão e imediatamente é levado pela Polícia Federal para ser interrogado. Neste 

momento se inicia o período mais nebuloso em relação aos acontecimentos 

relacionados a ele. Não se sabe ao certo o que houve entre o dia de sua chegada 

e o dia do seu pronunciamento no Jornal Nacional da Rede Globo (dezoito de 

agosto de 1973). Houve uma grande manipulação das informações, Vandré foi 

filmado durante o desembarque em Brasília como se tivesse acabado de chegar 

do exílio, sua fisionomia, como disse anteriormente, é a de um homem bastante 

sofrido. 

 A respeito do momento inicial de seu retorno, na entrevista concedida a 

Anísio Teixeira em 2004, Vandré comenta o seguinte: (...) voltei doente e meio 

perdido em meu país, quando justamente os militares me acolheram e me deram 

tratamento médico, e me alojaram (...). Esta é a memória que Vandré expressa 

em 2004 a respeito dos dias posteriores a seu retorno ao Brasil, e é neste ponto 

que sua relação com os militares se torna bastante inquietante. O tratamento 

médico a que se refere foi na verdade realizado no Hospital da Força Aérea 

Brasileira e o alojamento acaba por se tornar uma longa estadia na base da Força 

Aérea Brasileira (FAB), em São Paulo. Bastante polêmica, esta relação se 

estende até os dias atuais e passa por questões que somente Geraldo Vandré 

pode esclarecer, o que prefere não realizar com aprofundamento. Sendo assim, 

apesar de pontuar esta questão, prefiro não me estender, justamente por falta de 
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clareza e argumentação sustentada por fontes históricas. Mas o fato é que esta 

relação acabou por ser alvo de várias especulações e de uma crescente 

qualificação negativa de Vandré por parte dos meios de comunicação. Mais uma 

vez Vandré é injustamente qualificado, ou desqualificado, pela sociedade 

brasileira. Mesmo diante do acordo com a Polícia Federal, cujo conteúdo não é 

totalmente esclarecido, o cantor continuou sendo alvo de repressão, como 

pudemos observar no segundo capítulo deste trabalho. Fato este que nos dá 

indícios da complexa situação que ele se encontrava em meados da década de 

1970.  

Destituído de seu cargo público como fiscal da SUNAB por força do 

despacho fundamentado pelo AI-5 e impedido de se apresentar artisticamente no 

Brasil, Vandré sobrevive inicialmente com ajuda financeira de seus pais, vivendo 

em um pequeno apartamento no centro de São Paulo. As emissoras de rádio e 

televisão acabam por produzir um ostracismo em relação à suas canções, o 

esquecimento vai sendo construído e junto com ele o isolamento do cantor. 

Durante a entrevista concedida a Globo News, Geraldo Vandré foi 

indagado sobre o porquê de não ter retomado sua carreira, a essa questão ele 

reponde: “Não voltei é uma boa pergunta... Por que não voltei? Não mudou tudo? 

Será que mudou? Porque as razões pelas quais eu me afastei continuam sendo 

preponderantes no que se apresenta como realidade brasileira”. O que mudou e o 

que permaneceu deste passado em nossa sociedade são pontos de 

questionamento que Vandré ressalta em sua fala. A estrutura autoritária que o 

levou a se afastar do cenário musical do país não foi totalmente superada, as 

contradições da sociedade ainda se manifestam em forma de exclusão no que se 

refere à produção artística e sua veiculação. Além disso, há muito a ser 

investigado em relação às permanências das forças que atuaram durante a 

Ditadura Civil Militar, sobretudo no que se refere aos civis que, assim como os 

militares, apoiaram os métodos repressivos e hoje fazem parte do cenário político 

brasileiro, ocupando cargos públicos que lhes garantem imenso poder. Sem falar 

no aparato repressivo que, mesmo no momento em que o discurso de abertura 

era propagado pelo governo, mantinha-se fortemente atuante. 

Quando chega ao Brasil, em 1973, Vandré se vê diante de uma realidade 

bastante desfavorável, por um lado está envolto pelas práticas autoritárias do 
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governo e por outro enfrenta a difícil relação com a Indústria fonográfica e os 

meios de difusão que mantêm uma estrita relação de cumplicidade com o 

governo, além de todas as questões que envolvem o pagamento dos direitos 

autorais mediante a utilização de sua obra por terceiros. 

Em setembro de 2010, a Globo News exibiu uma entrevista com Geraldo 

Vandré (já citada aqui em algumas análises). Na chamada inicial afirmam, ao som 

de “Disparada”, que: “Um dos maiores enigmas da Música Popular Brasileira vai 

terminar hoje, nesta entrevista exclusiva à Globo News”.  Os produtores do 

programa apresentado por Geneton Moraes Neto deixam claro que os contatos 

realizados para tal entrevista foram feitos com um Brigadeiro da Força Aérea. As 

imagens iniciais de Geraldo Vandré focam principalmente o símbolo da FAB 

estampado em seu peito. 

A mesma emissora que televisionou a sua declaração na ocasião da 

encenação realizada no Aeroporto de Brasília no dia dezoito de agosto de 1973 e 

a exibiu em horário nobre, no Jornal Nacional, declara agora ser portadora dos 

esclarecimentos acerca do que ocorreu com Geraldo Vandré. O intuito de 

esclarecimento é fortemente propagado do começo ao fim da entrevista, porém, 

existe uma intenção bastante elucidada pelo discurso: o empenho em construir ou 

sugerir uma imagem de Geraldo Vandré como alguém que mudou de lado, com 

estranhas ligações com os militares. Porém, o tempo todo Geraldo Vandré 

apresenta indagações e comentários irônicos que nos possibilitam analisar, 

mesmo diante da manipulação das imagens, que não houve, por parte de Vandré, 

uma ruptura em relação aos valores que ele expressou em suas canções. 

Vandré questiona o sumiço do vídeo-tape com a gravação de sua 

apresentação no III Festival Internacional da Canção, promovido pela própria 

Rede Globo, assim como a gravação de sua entrevista ao Jornal Nacional, 

desafia Geneton a localizá-los junto à sua emissora. Ele apresenta uma visão 

bastante crítica em relação à situação em que o país se encontra, afirmando que 

a miséria aumentou e que “hoje a maioria dos brasileiros é que não vive no Brasil, 

que vive num amontoado de gente”.172 
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No dia vinte e dois de novembro de 2012, após vários contatos por 

telefone, tive a oportunidade de me encontrar com Geraldo Pedrosa de Araújo 

Dias, como ele próprio afirma, o criador de Geraldo Vandré. Ele se mostrou uma 

pessoa, ao contrário dos boatos que circulam, bastante acessível e também 

extremamente lúcida. Conversamos por algumas horas, lhe falei sobre a minha 

trajetória na pesquisa e ressaltei que o principal objetivo deste trabalho é trazer a 

memória a respeito de suas experiências como cantor e compositor destacando a 

sua importância para a música popular brasileira. Geraldo se mostrou bastante 

emocionado ao me ouvir e se dispôs a colaborar com a continuidade deste 

trabalho, que espero realizar no Doutorado. 

Neste encontro, o que pude ver é que Geraldo Vandré não mudou de lado, 

são demasiadamente simplistas as informações que circulam sobre ele. Ao 

conversarmos sobre a sua trajetória artística, o mesmo se mostrou orgulhoso de 

tudo que fez e em nenhum momento demonstrou arrependimento de quaisquer 

que tenham sido suas escolhas. 

Ao lhe mostrar os documentos do DOPS e da DCDP, ele ficou bastante 

interessado e me pediu para que guardasse esses documentos como quem 

necessita de ajuda para preservar as provas dos crimes cometidos contra si. Na 

mesinha da televisão (que ele não assiste), um livro de Pablo Neruda. Na sua 

memória sobre o retorno ao Brasil, a associação de que no dia em que suas 

declarações foram ao ar na Rede Globo, anunciava-se também o caos existente 

no Chile em função do Golpe liderado por Pinochet, destacou ainda que, no 

mesmo momento em que ele aparecia no Jornal Nacional, a emissora noticiava a 

morte de Salvador Allende. 

A memória é dinâmica e esse movimento de lembrar e esquecer 

determinados fatos é também uma forma de resistência. Sabemos que as 

declarações de Vandré foram ao ar em dezoito de agosto de 1973, porém, em 

todas as entrevistas que deu sobre o assunto, ele afirma que a mesma foi exposta 

no dia onze de setembro de 1973. Essa articulação não é algo sem propósito, 

muito menos uma incapacidade de discernimento. São dois fatos próximos no 

tempo e no espaço. Dois acontecimentos que marcaram sua vida. Ocorre a 

associação de duas formas brutas de interrupção de um sonho comum. 
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Vandré não superou tudo que lhe aconteceu, os crimes cometidos contra 

ele ainda lhe causam muita dor. Assim como todas as especulações que circulam 

a seu respeito lhe incomodam muito. Ele continua produzindo, me falou sobre o 

poema sinfônico que compôs e do projeto de gravação que tem com uma 

pianista, me falou sobre suas composições em língua espanhola... 

Ao folhearmos os documentos da Divisão de Censura e Diversões Públicas 

lhe perguntei sobre a canção “Marina Marinheira” e o “Poema Maior”. A respeito 

de “Marina Marinheira” ele sorriu e disse: “Essa eu fiz para a Marinha”. 

Essa canção nunca foi gravada. Em fevereiro de 1980, Ney Matogrosso 

entrou com um pedido de liberação junto ao DCDP para que pudesse incluí-la em 

no Show Seu tipo, realizado no Rio de Janeiro no Teatro Carlos Gomes no dia 

vinte e sete de Janeiro de 1980. Desconheço a melodia e os arranjos, mas a letra 

diz muito sobre Vandré e sobre os acontecimentos que envolvem seu retorno: 

 

Guarda aquela palma alvissareira 
Que eu me guardo a vida inteira 
Evita que na sombra da palmeira 
Não se descuide 
A madeira 
Aquela janela de calçada 
Aquele porte, aquela esteira 
Aquele pendão de mês de junho 
A flor, o fruto uma fogueira 
Lembra que teu sonho 
E sentimento 
Construíram vela ao vento 
Tua marinheira e meu sustento 
Nosso amor o mar atento 
Nosso coração nas suas cores 
Carta aberta ao pensamento 
Mas aquela luz dos olhos dela 
Que detém qualquer tormento 
A mim me disseram 
Que o mundo pensava 
Que tu meu soldado 
Me havias matado 
Que sobre os teus ombros 
Um mundo de escombros 
Havia caído 
Por que tu soldado 
Te havias traído 
E havias morrido 
Morrido matado 
Depois me disseram 
Que tu meu soldado 
De tantos querido 
E tão bem preparado 
Havias partido 



 

178 

 

Partindo fugindo 
Pra longe, tão longe 
Que não terá dado 
Jamais ter voltado 
Porque tu soldado 
Me havias matado 
E que havendo matado 
A teu próprio soldado 
Te havias matado 
E ainda quiseram 
E ainda pensaram 
Que eu tivesse acreditado 
Quando a mim me disseram 
Que tu meu soldado 
Me havias matado 

 

Geraldo Vandré me disse que cantou esta canção na fronteira do Brasil 

para soldados brasileiros. Nela, a palavra soldado aparece repetidas vezes, assim 

como a morte. O que de fato expressa esta canção me é tão desconhecido como 

são todas as questões que envolvem o período em que Vandré permaneceu 

oculto antes do anúncio de sua chegada ao Brasil. O que há são interpretações 

subjetivas que me levam a crer que existem mensagens dúbias em relação à 

Marinha brasileira. Partindo das informações de que o Inquérito Policial Militar 

contra Vandré foi protocolado pela Marinha e que o Centro de Informações da 

Marinha (CENIMAR) foi um dos órgãos que mais empregou práticas desumanas 

durante a Ditadura Civil Militar, esta é realmente uma questão bastante delicada, 

que pontuo, porém, não me vejo ainda em condições de esclarecer. 

O “Poema maior” tem uma temática bastante semelhante a da canção 

“Marina Marinheira”: 

 

(...) Um dia morte matreira 
Prometida na carreira 
De quem não tinha no verbo 
O amor da terra estrangeira 
Tentou passar-se por cima 
Dos verbos de uma trincheira 
Pensando que de onde vinha 
Se sustentava madeira 
Pra quem não tinha querido 
Nem segunda e nem primeira 
Mal convencida do amor 
Da rosa numa roseira, 
Ferida por sem valor 
De sem tocá-la querê-la 
A morte, tal, prometida 
Chegou-se de mala esgueira 
Passou por cima da relva 
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Debaixo de uma amoreira 
E anunciou-se o mais forte 
Sobre todos numa feira 
(...) Meus olhos não viram nada 
De nada que então perdera 
Minhas palavras caladas 
Não disseram nada dela 
Minha morte foi marcada 
Minha vida foi parada 
Morri naquela fronteira 
Até que foram buscar-me 
Do que um dia havia escrito 
Nos olhos de uma bandeira 

 

Geraldo Vandré ressalta a sua dedicação aos temas da cultura popular 

brasileira, assim como a “promessa de morte”. Os versos iniciais demarcam a 

tristeza do poeta diante das implicações por compor e cantar no Brasil em tempos 

de Ditadura. A “morte prometida”, compreendida aqui como o perigo real 

desencadeado pela repressão, ocorre em função da intolerância aos discursos 

presentes em sua obra e à sua prática social. Expressa o embate das flores 

contra canhões, a maldade que visava destruir a beleza expressa por meio dos 

versos e melodias, assim como a crença na transformação da realidade brasileira. 

O combate aos projetos alternativos, em que métodos extremamente violentos, 

foram empregados, também com o objetivo de destruir ideias, opiniões e 

pensamentos. 

Como afirma Walter Benjamin “o poder não tem cessado de vencer” e é 

nesta perspectiva que compreendo os versos deste poema: “e anunciou-se o 

mais forte, sobre todos numa feira”. Para Vandré, o sentimento de ter “perdido a 

guerra” é comparável à morte figurativa dos sonhos, sentimento este que ainda 

lhe machuca. “Suas palavras foram caladas, sua vida foi parada”. Mesmo que 

muitos detalhes a respeito desta realidade, parcialmente elucidada por esta 

pesquisa, sejam ainda tão sombrios e ocultos seus resultados são evidentes e 

clamam por justiça. 

Vandré declarou em 1982 na fronteira do Brasil com o Paraguai o seguinte: 

 

No dia 13 de dezembro de 1968 em que se anunciou... eu trabalhava na 
televisão naquele tempo e tava vendo televisão, porque era um 
profissional de televisão, de repente apareceu um outro artista na 
televisão falando que era o presidente da república e que o país, daquele 
dia em diante ia se reger por uma lei que dizia expressamente o seguinte 
em um de seus artigos: ‘excluem-se de qualquer apreciação judicial 
todos os atos praticados de acordo com este Ato Institucional e seus 
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atos complementares bem como os respectivos efeitos’. Imaginem, eu 
era um bacharel em direito, tinha estudado... fiquei sem saber realmente 
o que fazer, parei de cantar. Depois disso parece que publicaram uma... 
fizeram um folhetim, uma publicação com base neste ato institucional 
que declara excluídos de qualquer apreciação judicial todos os atos 
praticados com base nele, um folhetim chamado Constituição da 
República Federativa do Brasil (aplausos). Eu sou advogado dos 
Estados Unidos do Brasil. Quando foi julgado o meu pedido de 
subjudiciedade do meu ato de demissão do serviço público, que eu era 
funcionário público, eu sou funcionário público, eles é que não são... eles 
são revolucionários... já que é pra falar do assunto é assim que se fala, 
eles são revolucionários eu sou funcionário público dos Estados Unidos 
do Brasil. Quando houver poder judiciário que aprecie o meu pedido 
relativo a este crime denominado República Federativa do Brasil, eu 
volto a cantar no Brasil

173
. 

 

A esperança reside no esclarecimento dos fatos e no acerto de contas com 

essa sociedade autoritária, que constrói suas vitórias sobre os escombros da 

maldade, sobre a condenação dos sonhos e sobre a carnificina que deixa como 

rastro. Nesta contemporaneidade ocorre uma luta árdua para que todos os crimes 

praticados contra os direitos humanos sejam explicitados e investigados, para que 

possamos nos aproximar da verdade e caminharmos para a construção de uma 

sociedade mais justa. 

É importante observarmos que além das imposições do Governo Militar 

como obstáculos para a retomada da carreira de Geraldo Vandré, outros fatores 

também são relevantes. A relação autoritária existente no que chamamos de 

Indústria cultural, que atua na produção e difusão artística, que envolve 

gravadoras, empresas de rádio e televisão e até mesmo as relações com os 

empresários dos próprios artistas, contribuiu em grande proporção para a 

produção do esquecimento sobre Vandré. 

A relação de Geraldo Vandré com o “mercado cultural” sempre foi bastante 

tensa, uma vez que a personalidade forte do cantor e a sua não aceitação de 

imposições que pudessem, de certa forma, interferir em sua produção acabaram 

por desencadear uma série de rupturas entre o artista e os grandes veículos de 

produção e difusão musical. Uma questão referente a um momento anterior é 

importante para as análises realizadas aqui. Ainda em agosto de 1967, o jornal 

Última Hora noticiou o seguinte na manchete “Bilhete azul para Vandré”: 
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Vandré recebeu “bilhete azul” da TV Record. Desde ontem, o cantor 
deixou de pertencer ao elenco da “Maior”. Motivo: Vandré andou falando 
demais, esquecendo o velho ditado que ‘em boca fechada não entra 
mosquito’. Paulinho de Carvalho não gostou e mandou o ‘Disparada’ 
passar no caixa. Hoje ambos iriam se encontrar. Talvez acertem os 
ponteiros, mas, quem conhece Paulinho, não acredita

174
. 

 

Podemos observar que, mesmo num período em que Geraldo Vandré 

alcançava grande popularidade, a sua relação com os veículos comerciais já era 

bastante tensa. Durante um mês, Vandré comandou o programa Disparada, na 

Rede Record, que tinha como intuito a valorização das “raízes sertanejas da 

música brasileira” 175.  Os meses de junho e julho foram bastante conflituosos no 

que diz respeito à programação musical da TV Record, o programa O fino da 

Bossa havia mudado de nome para simplesmente O fino, tendo a sua última 

gravação indicada para o dia dezenove de junho de 1967, após uma série de 

tentativas para superar as dificuldades em relação à sua permanência no ar. Na 

verdade, havia uma forte disputa em relação à crescente popularidade da Jovem 

Guarda e ao espaço que o programa Jovens tardes ganhava na Record.  

Diante das diversas reações que buscavam convergir ou criticar as 

influências da música norte americana sobre a música produzida no Brasil, 

Geraldo Vandré, que já vinha com um forte discurso em defesa das raízes do 

regionalismo brasileiro, e que, na ocasião do dia dezessete de julho de 1967, 

subira numa caminhonete da TV Record para defender e divulgar o programa 

Frente Única, fez declarações bastante críticas em relação à edição do programa 

de vinte e quatro de julho, liderado por Gilberto Gil: 

 
Gil estava decidido a seguir o caminho que o disco dos Beatles lhe 
descortinara, e, quando foi sua vez de comandar o quarto Frente Única, 
dia 24, dirigido por Goulart de Andrade, houve uma tentativa de abrir o 
jogo de vez, ao ler textos que elogiavam Roberto Carlos e ao colocar 
Bethânia com uma guitarra elétrica trajando botas e minissaia. Mas tais 
atitudes, insufladas por Caetano e Torquato Neto, foram aplacadas a 
começar pela reação de indignação de Geraldo Vandré, extravasada 
numa entrevista que lhe custou o bilhete azul como contratado da TV 
Record

176
. 
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Para Geraldo Vandré, que havia defendido veementemente o Programa 

Frente Única e criticado severamente a tendência adotada pela Jovem Guarda, o 

posicionamento dos tropicalistas neste programa foi inaceitável, dirigindo críticas 

severas a tal atitude. Vandré acabou por ser penalizado com o que era chamado 

de “bilhete azul”, ou seja, foi demitido da Rede Record. 

Esta situação é bastante elucidativa para que possamos analisar a 

complexidade das relações de Geraldo Vandré com a Indústria Cultural brasileira 

e inferirmos sobre o acirramento destes conflitos quando o cantor retorna do 

exílio. Somado ao seu posicionamento diante desta indústria, suas críticas e 

reivindicações a respeito dos direitos autorais às qualificações que o Governo 

Militar lhe atribuía como inimigo interno podemos compreender as dificuldades 

encontradas por Vandré para dar continuidade à sua carreira. 

Numa entrevista recente à televisão, Sérgio Ricardo afirmou que tanto ele 

como Vandré já eram dissidentes na década de 1960. As escolhas que estes 

artistas fizeram, tanto da estética de suas canções como no rigor de seus 

posicionamentos diante dos desmandos da grande indústria que controlava e 

ainda controla a veiculação da arte no Brasil, são questões fundamentais para 

que possamos compreender a produção do esquecimento em relação a eles. 

Em seu livro, Quem quebrou meu violão, Sérgio Ricardo pontua bem esta 

questão: 

Mais de 90% da casta criadora da música deste país não estiveram e 
não estão na mídia. (...) Não são e não foram vistos e ouvidos pela 
televisão e pelo rádio com a insistência dada a meia dúzia de artistas. 
(...) Não me convence o argumento de que estes sejam melhores que 
aqueles. (...) O raciocínio encaminha a lógica a indagações outras 
altamente comprometedoras, senão para muitos destes artistas, para o 
sistema que os elege. Essa desambição que liga o comportamento da 
imensa maioria de nossos criadores tem sua resposta no princípio de 
que quem faz arte de verdade está automaticamente desligado dos 
cordões aprisionantes do sistema.(...) Que o superado, o inútil, o 
repetitivo ceda lugar a valores e obras de verdadeira importância. Não 
sendo assim, porque a evolução da massa não interessa ao sistema, 
vigoram os falsos valores, ressalvadas exceções conseguidas ou à custa 
de sorte, de charme pessoal, ou pela imposição do sucesso conquistado 
fora do país. Os demais ficam de fora. Não há espaço para eles. No 
máximo uma janela aqui ou acolá para disfarçar e descaracterizar uma 
remota possibilidade de sublevação (...)

177
. 
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Sérgio Ricardo faz estes apontamentos em seu livro publicado em 1991, 

porém, trata de questões fundamentais para que possamos compreender a 

produção do esquecimento em relação à sua obra e também em relação à obra 

de Geraldo Vandré. Existe, por parte do mercado em torno da arte, amarras que, 

em grande proporção, projetam artistas que se rendem à interferência em suas 

produções de acordo com os interesses do mercado e das influências sobre o 

“gosto musical” do público brasileiro. Neste sentido, pelos indícios da 

personalidade de Geraldo Vandré e de suas declarações, mesmo antes do exílio, 

podemos analisar que ele é o tipo de artista que não atende às expectativas desta 

indústria que Sérgio Ricardo problematiza. 

Segundo Sérgio Ricardo, “o sistema” elege os artistas que devem ser 

projetados e os que devem ser esquecidos. Este sistema nada mais é do que os 

mecanismos de produção e difusão da arte no Brasil que acabam por excluir parte 

significativa da produção artística realizada aqui. A resistência a tudo isso se dá 

de diferentes formas; Sérgio Ricardo é expressão disso, porém, cada artista tem 

uma história. O que ocorreu com Geraldo Vandré é que um conjunto de forças 

autoritárias agiu sobre ele com violenta intensidade e, sejam estas provenientes 

do Governo Militar ou das elites brasileiras que buscaram controlar a produção 

artística no Brasil, estas sempre se mostraram intolerantes em relação aos 

valores defendidos por ele. 

Ao contrário do que se propaga Geraldo Vandré buscou retomar sua 

carreira artística, o lançamento do LP “Das terras de Benvirá”178, em dezembro de 

1973 no Brasil, pode ser compreendido como um esforço neste sentido. As 

canções presentes neste LP possuem uma maior elaboração do ponto de vista 

poético e musical, mas ainda assumem um caráter de comunicação imediata. É 

um disco com canções bastante importantes e significativas. Além das temáticas 

sociais recorrentes na obra de Vandré, ocorre uma constante explicitação dos 

sentimentos que envolvem a sua saída do Brasil e o desejo de retornar. Há 

também, a busca de interlocução com o seu público, a partir de suas experiências 

e a esperança de que a memória sobre tudo que vivenciou não seria esquecida. 

Mesmo já tendo abordado algumas destas canções ao falar da censura, 

considero importante ampliar as análises para que possamos compreender os 
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sentimentos de expressos por elas. Em muitas canções deste disco, há a nítida 

impressão de que Vandré chora ao cantar, os exercícios de improviso já 

conhecidos do público do cantor, expressam desta vez, além das questões 

sociais, a dor pessoal. A narrativa é quase que completamente realizada em 

primeira pessoa e a abordagem da memória, da saudade e da esperança é 

marcante nas oito canções que compõem o LP. 

“Das terras de Benvirá” reapresenta ao público brasileiro em dezembro de 

1973, um compositor que não abriu mão de suas características fundamentais. Na 

primeira faixa do LP, a canção “Na terra como no céu” deixa claro que os 

sentimentos de Vandré em relação à justiça social não foram abandonados no 

exílio. A canção tem uma melodia bastante melancólica e se expressa quase que 

na forma de uma oração, característica presente também, na peça “Paixão 

Segundo Cristino”. O apelo desta canção se dá em torno da súplica pela 

distribuição da riqueza e pela igualdade de condições nos diferentes espaços 

onde há sofrimento. A esperança é celebrada como nas preces de quem tem fé, 

de quem ora e acredita que mesmo parecendo inalcançáveis, seus pedidos e 

desejos se concretizarão. Esta é a canção que faz a abertura do LP e nos dá 

indícios de que mesmo diante das adversidades, Geraldo Vandré não deixou de 

acreditar na superação das dores. 

A segunda canção, “Das terras de Benvirá” que dá título ao disco é uma 

declaração de amor. Os versos são construídos de forma a gerar uma confusão 

de sentimentos e símbolos que na verdade indicam as características do Brasil. É 

um lamento de quem afirma ter possuído tudo que precisava e que distante de 

seu país sofre pela impossibilidade de voltar. A tristeza é expressa pela melodia, 

pelos versos e pela interpretação que oscila entre sussurros e gritos. 

Vem, vem é um grito de guerra, o compositor pede passagem e evoca as 

forças das personagens do sertão, entre estas, Maria Bonita e Lampião. Ocorre a 

declaração de que existe força em si e de que a razão também está consigo, a 

melodia muito simples é marcada pela viola com fortes características da música 

nordestina, acompanha esta melodia os versos que promovem as indagações, os 

pedidos de notícias a respeito da “morte que anda solta no sertão”. As referências 

sobre a morte se acentuam no final da canção com a frase: Eu tomo a vida que 

está na morte/ Se a morte às vezes é solução. Durante toda a execução do disco, 
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é possível identificar o conflito de sentimentos onde a certeza da vitória e a 

melancolia da derrota são constantemente alternados. Isso nos possibilita pensar 

na angustia e nos transtornos que assolaram Geraldo Vandré durante o exílio e 

também na luta interna travada para preservar a esperança. 

Em “Canção Primeira” podemos analisar que cantar a realidade brasileira é 

uma missão perseguida por Geraldo Vandré, definindo a canção como “livre e 

livradeira”. Os gritos no meio da canção expressam a dor diante da negação 

desta possibilidade. Pelo fato de estar no exílio, ele se impõem um auto 

julgamento, a canção expressa praticamente um pedido de desculpas por ter sido 

obrigado a sair do país deixando seus sonhos e projetos para trás, pedidos de 

perdão são relacionados à esperança do regresso, um regresso que desperta 

sentimentos controversos, que misturam a ansiedade e a aspiração de estar em 

paz, “sem ter na chegada, que morrer amada ou de amor matar”. 

“Canto de América” traça um paralelo entre os países latino-americanos, 

evidenciando os sofrimentos que extrapolam fronteiras e atingem diferentes 

povos, o canto alegre é significado como uma forma de superar as dificuldades, 

reafirmando a crença no dia em que a beleza poderá ser celebrada e que a 

“bandeira branca” poderá reinar. Neste caso, a “bandeira branca” não significa 

não lutar, mas atingir um propósito de solidariedade e de conquista da paz. Existe 

a sobreposição de vozes durante toda a canção, ocorrendo a repetição contínua 

dos versos, a voz de fundo, quase que inaudível, sussurra como vozes que foram 

sufocadas, mas que persistem em ecoar. A evocação das tribos indígenas de 

todo o continente americano ressoa durante toda a canção, essa evocação pode 

ser compreendida como uma retomada das lutas do passado, em que guerreiros 

foram brutalmente assassinados pelas forças imperialistas. Esta canção expressa 

o sentimento de que a paz não significa a ausência de guerras, pelo contrário, ela 

implica na luta incessante e na união dos povos oprimidos.  

“Sarabanda” é uma dança ou forma musical de origem espanhola, seu 

compasso é ternário, o que lhe garante uma dinâmica mais acentuada, marcada 

pela diminuição do tempo, promovendo uma maior rapidez. O subtítulo “a festa do 

lobisomem” é uma referência à uma lenda da cultura popular brasileira. É uma 

música, não tem letra, mas possui um coro de vozes durante toda a execução, 

como se fosse sons de uma festa, os gritos são semelhantes ao toque de uma 
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boiada e os instrumentos são tipicamente nordestinos. Assovios e chocalhos 

acompanham toda a execução. Evidencia a lembrança que provoca uma pausa 

no sofrimento, alimenta expectativas e desejos de um retorno festivo e também 

festejado. 

“Maria, memória da minha canção” é um legado, um pedido de não 

esquecimento. A intenção, guardada no fundo do coração indica a persistência e 

a certeza de que a luta não foi em vão. Novamente, a crença de que o retorno 

será festivo e que o canto o levará à salvação. A impossibilidade momentânea de 

contar a história devido às proibições existentes não apaga a intenção que 

permanece guardada. A canção é encerrada com o pedido: “Maria me dê 

memória, depois se puder perdão”. 

O encerramento do LP é feito com a canção “Bandeira Branca”. É uma 

cantoria, com ritmo muito semelhante ao do coco de embolada, que se dá em 

meio a uma confusão de vozes, em que ocorre a sobreposição de gravações da 

voz de Geraldo Vandré, a mistura de alegrias e tristezas demarcada nos versos, 

pode ser notada também, durante toda a canção expressa por meio das vozes 

sobrepostas, gritos, risos, lamentos e choro. A mensagem de Vandré: Quem sou 

eu pra separar, o que se juntou na vida, que faz rir, que faz chorar. Um momento 

em que atinge a consciência de que não existe culpa em si, que na verdade a dor 

é causada por fatores externos. Compreender a dor, guardar o pranto e acreditar 

que a justiça será feita, é a mensagem final deste disco:  

 

Tem muitas horas de glória, 
Que pode ser perdição 
(...) Quando chegam essas horas 
Dos fatos faça memória 
E da perdição a glória  
(...) Arranca uma nova história. 
Cada vez com mais razão. 

 

Retomei essas análises com o intuito de reafirmar minhas intenções e 

deixar transparecer um pouco do sentimento motivador deste trabalho. Para 

finalizar esta etapa, gostaria de compartilhar o artigo escrito por José Ramos 

Tinhorão em 22 de Janeiro de 1974. Dada a sua importância e a sensibilidade 

com que se refere às experiências de Vandré, julguei importante apresentá-lo na 

sua forma original, mesmo sendo um pouco extenso: 
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Imagem 20 

 

Tinhorão escreveu este artigo no mês posterior ao lançamento do LP “Das 

terras de Benvirá”, demonstrou uma sensibilidade aguda ao decodificar os 

aspectos da conjuntura do cenário musical da época, tratando de questões 

fundamentais, no que diz respeito à ação da mídia, dos críticos e da imprensa em 

relação à produção musical de Geraldo Vandré. Ao se contrapor às opiniões que 

desqualificavam o cantor, minimizando a sua importância, o valor da sua obra e 
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inserindo-o no passado, este artigo nos traz evidências extremamente relevantes 

para a temática abordada neste trabalho. A relação de Geraldo Vandré com os 

estilos regionais e o fato de se opor ao crescente movimento de 

internacionalização da música brasileira, são expressos como indícios decisivos 

para a compreensão sobre o esvaziamento de atenção produzido pela mídia no 

momento crucial em que tenta retomar suas atividades. A agudeza de 

sensibilidade de Tinhorão reside, principalmente, na percepção de uma força da 

cultura hegemônica que intencionou construir suas avaliações pautando-se pelo 

princípio evolutivo da arte, impondo ao fazer artístico, uma dicotomia entre o que 

considera “moderno” e o que considera “atrasado”, atuando, portanto, de forma 

intensa na produção do esquecimento. 

Vandré é parte integrante da Cultura Popular Brasileira, com toda a sua 

dinamicidade e tensões, e assim sendo seu lugar não é no passado. Considero 

importante neste momento chamar a atenção para o pensamento de Beatriz 

Sarlo, ao afirmar que: “A relação entre memória e esquecimento pode-se objetivar 

num discurso, mas, para que a relação exista, deve também existir o documento 

capaz de dar à memória pelo menos a mesma força do esquecimento (...)”180. É 

em busca desta força que proponho: Para não esquecer Vandré. 
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Fontes 

 

Documentos do DOPS/SP 
 

- BRASIL: Informe nº 129 de 23/06/1965: Relata a participação de Geraldo 

Vandré na reunião de radialistas realizada na madrugada do mesmo dia; 

- BRASIL: Informe nº 02 de 10/01/1967: Trata da Reunião realizada no Teatro 

Paramount, em protesto contra a Nova Lei da Imprensa, relata a apresentação 

de Geraldo Vandré com a música Disparada e tece comentários a respeito da 

performance; 

- BRASIL: Informe nº 25 – 130/67: Relata a participação de Geraldo Vandré na 

“Concentração de trabalhadores em Santo André” em 1º de maio de 1967; 

- BRASIL: Informe (não consta nº) de 08/09/1967: relata a participação de 

Geraldo Vandré no Movimento pela Paz coordenado por Frei Chico em 

01/07/1967. 

- BRASIL: Relatório de 27/07/1967: Trata da participação de Geraldo Vandré no 

Programa de televisão “Frente Única do canal 7”. 

- BRASIL: Informe de 11/09/1967: Fala sobre Fernando Lona e a sua relação 

com Vandré. 

- BRASIL: Depoimento de Catarina Meloni (Dora) de 09 de Janeiro de 1968: 

Relato sobre o contato que teve com Geraldo Vandré no Chile, em ocasião do 

exílio de ambos. 

- BRASIL: Boletim Informativo de 28/12/16/968: Relata a em entrega de uma 

carta ao Governador Abreu Sodré, em ocasião de sua visita ao quartel da rua 

Manoel Nóbrega , endereçada a Geraldo Vandré por parte de um militar 

inconformado com as criticas procedente da música Caminhando. (cópia da 

carta publicada no Jornal Folha da Tribuna de 27/12/68 e anexada no 

documento); 

- BRASIL: Boletim Informativo de 12/08/1968 – Item “c – Política externa”: 

Referência ao informe da Folha de São Paulo sobre a vitória de Geraldo 

Vandré no Festival da Canção da Bulgária com a Música Che. 
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- BRASIL: Boletim Informativo nº 263 de 07/11/1968: Declarações de Carlos 

Imperial a respeito de Geraldo Vandré; 

- BRASIL: Boletim Informativo de 18/11/1968: Relata comentários de Vandré 

aos fãs, sobre a censura de sua música Caminhando na saída do Clube XV no 

sábado (17/11/1968). 

- BRASIL: Informe nº 1089/68 de 16/11/68: Referência à música Pra não dizer 

que não falei de flores como “ofensiva às Forças Armadas”; 

- BRASIL: Boletim Informativo de 17/10/1969: Relata a apreensão de 500 discos 

de Geraldo Vandré da música Caminhando. 

- BRASIL: Boletim Informativo de 12/06/1969 – Item “d – Atividades 

Subversivas”: Relato sobre as atividades de Vandré no Chile; 

- BRASIL: Boletim Informativo de 09/07/1969 – Item “d – Atividades 

subversivas”: Relata os motivos pelos quais Vandré foi expulso do Chile. 

- BRASIL: Interrogatório de Ewell Pereira Junior preso em 02 de outubro de 

1969: O documento expõem que a pessoa citada relata que Geraldo Vandré 

havia sido “morto a pancadas pela polícia”. O relatório classifica a afirmação 

como “idéia subversiva”; 

- BRASIL: Informe nº 050/70: No enquadramento de “atividades subversivas no 

Brasil” cita a entrevista de Vinícius de Moraes, concedida ao Seminário de 

Montevidéu “Marcha”, em que o artista fala que Vandré saiu do Brasil por 

questões políticas; 

- BRASIL: Informe nº 1833/70: Enquadrado no assunto “Campanha insidiosa 

contra o Brasil. Relata a atividade artística de Vandré na França em ocasião 

da apresentação de Paisson Brasilliense (Paixão Segundo Cristino). 

- BRASIL: Depoimento ao DOPS/SP em Fevereiro de 1972: Declarações de 

Francisco Catão “Frei Bernardo” em que Geraldo Vandré é citado; 

- BRASIL: Informe nº 116/72 de 02/06/1972: “A Coordenação de Informações, 

informa que o Movimento Estudantil, iniciou-se com programas congêneres de 

Geraldo Vandré, que foi idealizador desse movimento”. 

- BRASIL: Informe de 24/11/1973: Referente à II Caminhada dos Universitários 

de Lins e Região: Enquadra no item “Vulnerabilidade, no Campo Psicossocial, 
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que afetam a manutenção das Instituições, da Lei e da Ordem” a execução da 

música Pra não dizer que não falei de Flores por parte dos universitários. 

- BRASIL: Relatório sobre atividades estudantis (Nº 012/77): Relata que Geraldo 

Vandré marcou em encontro com estudantes da PUC na av. São João; 

- BRASIL: Relatório de 19 de Setembro de 1977: Relata a execução das 

músicas Peixe Vivo e Pra não dizer que não falei de flores de Geraldo Vandré 

em manifestação religiosa, destacando que a última fora proibida desde 1968. 

- BRASIL: Informação da Divisão de Ordem Política em 12/03/1978: Execução 

da música Lavrador, entre outras de Geraldo Vandré durante ato público 

realizado no Colégio Arquiodicesano; 

- BRASIL: Ficha síntese de Geraldo Vandré contendo todas as referências ao 

cantor e compositor procedentes das investigações realizadas pelo DOPS/SP 

(1965-1978), elaborada em parte pelo agente repressivo “Cauby” e entregue 

ao Delegado Tuma em 12/01/1981. 

 

Documentos do DCDP 
 

- BRASIL: Informe nº 01/73 de 27/04/1973: “Canção de Protesto – Instrumento 

subversivo”; 

- BRASIL: Análise e parecer (23/04/1973): Música “Vetada” - Despedida de 

Geraldo Vandré; 

- BRASIL: Informação nº 2360 de 05 de outubro de 1971: “Propaganda 

subversiva em forma de Fascículo com disco anexo”. Referente aos fascículos 

da Editora Abril dedicados aos artistas Geraldo Vandré e Gilberto Gil. 

- BRASIL: Processo nº 509: Canto de América de Geraldo Vandré 

- BRASIL: Parecer nº 3841(03/11/1969): Disparada de Geraldo Vandré 

- BRASIL: Parecer nº 8128 (23/09/1971): Vem, vem de Geraldo Vandré 

- BRASIL: Parecer nº 19873 (23/04/1973): Canto livre de América de Geraldo 

Vandré 

- BRASIL: Parecer nº 19877 (23/03/1973): Bandeira Branca de Geraldo Vandré 

- BRASIL: Parecer nº 19872 (23/04/1973): Canção Primeira de Geraldo Vandré 
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- BRASIL: Parecer nº 22694 (18/09/1973): Pátria amada idolatrada, salve, salve 

de Geraldo Vandré 

- BRASIL: Parecer nº 32341 (12/03/1975): Rosa Flor de Banden Powell e 

Geraldo Vandré 

- BRASIL: Parecer nº 35220 (03/12/1976): Porta Estandarte de Fernando Lona 

e Geraldo Vandré 

- BRASIL: Parecer nº 63689 (06/06/1979): Pra não dizer que não falei das flores 

de Geraldo Vandré 

- BRASIL: Informes nº 599 e 600 (31/10/1979): Referente à solicitação da 

Odeon para liberação da música “Pra não dizer que não falei das flores”. 

- BRASIL: Parecer 64794 (01/02/1980): Marina Marinheira de Geraldo Vandré 

- BRASIL: Processo de liberação da Peça “Paixão segundo Cristino” 

(08/05/1984) 

- BRASIL: Requisição de censura do Filme A hora e a Vez de Augusto Matraga 

de Roberto Santos - 1965 (Geraldo Vandré fez a trilha sonora deste filme). 

 

Leis e Decretos 
 

- BRASIL: Decreto Lei n° 20.493 De 24 De Janeiro De 1946 (no qual se 

baseiam as diretrizes da censura exercida durante a Ditadura Militar);  

- BRASIL: Decreto Lei nº 898 De 29 de Setembro de 1969: Define os crimes 

contra a Segurança Nacional, a Ordem Política e Social, estabelece seu 

processo e dá providências; 

- BRASIL: Ato Institucional nº 02; 

- BRASIL: Ato Institucional nº 05; 

- BRASIL: Ato Institucional nº 06; 

- BRASIL: Ato Institucional nº 10; 
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Entrevistas realizadas 
 

- Celso Lungaretti, jornalista, ex-membro da VPR que teve alguns contatos com 

Vandré; 

- Marta Meinsner, amiga de Geraldo Vandré; 

- Walter Minari (Foi preso e prestou declarações ao DOPS/SP citando Geraldo 

Vandré, a mesmo foi anexado ao Dossiê do cantor) 

 

Entrevistas concedidas a terceiros: 
 

- Geraldo Vandré, entrevistado por Ricardo Anísio em 2004; 

- Geraldo Vandré, entrevistado pela CliqueMusic em 2000; 

- Geraldo Vandré, entrevistado por Assis Ângelo em 1978; 

- Geraldo Vandré, entrevistado por Geneton Moraes Neto em 2010 (em vídeo); 

- Odete Lanziotti (técnica de censura), entrevista para os estudantes de 

jornalismo: André Rocha, Gabriel Pelosi e Lucas Mota. 

 

Imprensa 
 

- Jornal Resistência de 21 de Janeiro de 1969, fala sobre a especulação em 

torno da morte de Geraldo Vandré e desmente o fato;  

- Jornal Diário de São Paulo de 06 de julho de 1969, fala sobre o fato de que 

Vandré não morreu e de sua expulsão do Chile; 

- Jornal O Estado de São Paulo notificou em 08 de outubro de 1969 a 

instauração do IPM (Inquérito Policial Militar) contra Vandré, sob a acusação 

de ter “exercido atividades subversivas nos meios artísticos”;  

- Jornais Correio da Manhã e Diário de Notícias, ambos do Rio de Janeiro, 

noticiaram no dia 08 de outubro de 1969 a instauração do IPM contra Vandré; 

- Jornal Diário de São Paulo de 09 de junho de 1970 notificou o arquivamento 

do IPM instaurado contra Vandré;  

- Jornal Diário Popular de 16 de Junho de 1970 versa sobre o arquivamento do 

IPM; 
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- Jornal Notícias Populares de 17 de Junho de 1970, publica nota sobre o 

arquivamento do IPM contra Geraldo Vandré e Plínio Marcos;  

- Jornal O Diário de Ribeirão Preto/ SP, noticiou em julho de 1973 que Vandré 

se encontrava preso e incomunicável no DOPS após a sua chegada ao Brasil;  

- Jornal do Brasil noticiou em 17 de julho de 1973 a chegada de Vandré ao 

Brasil e a sua detenção em Brasília pelos militares;  

- jornal Diário de Mogi das Cruzes de 14 de novembro de 1974 fala sobre a 

prisão de Geraldo Vandré nesta cidade em função de um desentendimento 

com um “motorista de táxi” ao qual teria, segundo a matéria, identificado como 

sendo militar;  

- Jornal Folha de São Paulo, no caderno Folhetim publicado em 17 de setembro 

de 1978, Assis Ângelo realiza uma entrevista com Geraldo Vandré. 

 
 
Discografia 
 
LP “Geraldo Vandré”. Audio Fidelity, 1964 

O Menino das Laranjas (Théo de Barros) 

Berimbau (Baden Powell/ Vinícius de Moraes) 

Ninguém Pode Mais Sofrer (Geraldo Vandré/Luiz Roberto) 

Canção Nordestina (Geraldo Vandré) 

Depois é só Chorar (Geraldo Vandré) 

Samba em Prelúdio (Baden Powell/ Vinícius de  Moraes) 

Fica Mal com Deus (Geraldo Vandré) 

Quem é Homem Não Chora (Geraldo Vandré / Vera Brasil) 

Tristeza de Amar (Geraldo Vandré/ Luiz Roberto) 

Só por Amor (Baden Powell/ Vinícius de Moraes) 

Pequeno Concerto que Virou Canção (Geraldo Vandré) 

Você que não Vem (Geraldo Vandré) 

 

LP “Hora de Lutar”. Continental, 1965 

Hora de Lutar (Geraldo Vandré) 

A Maré Encheu (Geraldo Vandré) 

Despedida de Maria (Geraldo Vandré / Carlos Castilho) 
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Dia de Festa (Moacir Santos e Geraldo Vandré) 

Ladainha (Geraldo Vandré) 

Asa Branca (Luiz Gonzaga / Humberto Teixeira) 

Samba de Mudar ((Geraldo Vandré/ Baden Powell) 

Canta Maria (Geraldo Vandré / Erlon Chaves) 

Aruanda (Geraldo Vandré/ Carlos Lyra) 

Vou Caminhando (Geraldo Vandré) 

Canto do Mar (Geraldo Vandré) 

Sonho de um Carnaval (Chico Buarque de Hollanda) 

 

LP “5 anos de canção” 

Porta Estandarte (Geraldo Vandré Vandré/ Fernando Lona) 

Depois é só Chorar (Geraldo Vandré) 

Tristeza de Amar (Geraldo Vandré/ Luiz Roberto) 

Réquiem para Matraga (Geraldo Vandré) 

Canção do Breve Amor (Geraldo Vandré / Alaíde Costa) 

Fica Mal com Deus (Geraldo Vandré) 

Rosa Flor (Geraldo Vandré/Baden Powell) 

Pequeno Concerto que Virou Canção (Geraldo Vandré) 

Se A Tristeza Chegar (Geraldo Vandré/ Baden Powell) 

Canção Nordestina (Geraldo Vandré) 

Ninguém Pode Mais Sofrer (Geraldo Vandré/ Luiz Roberto) 

Quem Quiser Encontrar o Amor (Geraldo Vandré/Carlos Lyra) 

 

LP “Canto Geral”. EMI-ODEON, 1968 

Terra Plana (Geraldo Vandré) 

Companheira (Geraldo Vandré) 

Maria Rita (Geraldo Vandré) 

De Serra, De Terra e De Mar (Geraldo Vandré/ Théo de Barros / Hermeto 

Paschoal) 

Cantiga Brava (Geraldo Vandré) 

Ventania ou De como um homem perdeu seu cavalo e continuou andando 

(Geraldo Vandré / Hilton Acioly) 
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O  Plantador (Geraldo Vandré / Hilton Acioly) 

João e Maria (Geraldo Vandré / Hilton Acioly) 

Arueira (Geraldo Vandré) 

Guerrilheira (Geraldo Vandré / Hilton Acioly) 

 

LP “Das terras de Benvirá”. PHILIPS, 1973 

Na Terra como no Céu (Geraldo Vandré) 

Das Terras de Benvirá (Geraldo Vandré) 

Vem, Vem (Geraldo Vandré) 

Canção Primeira (Geraldo Vandré) 

De América (Geraldo Vandré) 

Sarabanda (A Festa do Lobisomem) (Geraldo Vandré) 

Maria Memória da Minha Canção (Geraldo Vandré) 

Bandeira Branca (Geraldo Vandré) 

 

Compactos 

RGE, 1960 

Quem Quiser Encontrar o Amor (Geraldo Vandré/Carlos Lyra) 

Sonho de Amor e Paz (Baden Powell / Vinícius de Moraes) 

Áudio Fidelity, 1962 

Samba em Prelúdio(Baden Powell / Vinícius de Moraes) 

Você que não Vem (Geraldo Vandré) 

Áudio Fidelity, 1963 

Geraldo Vandré & Ana Lúcia 

Canção Nordestina (Geraldo Vandré) 

Fica Mal com Deus (Geraldo Vandré)             

Som Maior, 1965 

Réquiem para Matraga (Geraldo Vandré) 

Fica Mal com Deus (Geraldo Vandré/Baden Powell) 

Chantecler, 1966 

Porta Estandarte com Tuca  (GeraldoVandré/ Fernando Lona) 

Você Que não Vem 

Odeon, 1967 

Arueira (Geraldo Vandré) 

João e Maria (Geraldo Vandré / Hilton Acioli) 

Odeon, 1968 

Maria Rita (Geraldo Vandré) 

Companheira (Geraldo Vandré) 
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Som Maior/RGE, 1968 

Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores (Geraldo Vandré) 

Se a Tristeza Chegar (Geraldo Vandré/ Baden Powell) 

Banco Benvirá Edições, 1969 

Geraldo Vandré no Chile (1969) 

Desacordonar 

Caminhando 

 

Canções que não foram gravadas no Brasil: 

- Che 

- Pátria Amada Idolatrada Salve Salve 

- Paixão Segundo Cristino 

 

Vídeos: 

- Disparada (Vídeo da TV Record do Festival de 1966, em que Jair 

Rodrigues defenda a música de Geraldo Vandré) 

- Arueira (Vídeo da TV Record da apresentação de Vandré em 1967, 

juntamente com o Quarteto Novo e o Trio Marayá) 

- Sabiá (No III Festival Internacional da Canção de 1968) 

- Entrevista de Geraldo Vandré concedida a Geneton Moraes Neto em 25 de 

setembro de 2010 na Globo News. 

 

Fascículos da Editora Abril 
 

- História da Música Popular Brasileira – Geraldo Vandré. 1ª Edição. São Paulo: 

1970; 

- Nova História da Música Popular Brasileira – Geraldo Vandré. 2º Edição 

(Revista e ampliada). São Paulo: 1978.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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ANEXO 1 

Ficha síntese produzida pelo DOPS/SP referente a Geraldo Vandré
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ANEXO 2 

 

TINHORÂO, J. R. Como entender o brasileiro Geraldo Vandré. Jornal do Brasil de 

22 de janeiro de 1974. 

 

Nas poucas e cautelosas críticas aparecidas na imprensa sobre o disco 

Das Terras de Benvirá, que reúne uma seleção de músicas gravadas em 1970 

pelo compositor Geraldo Vandré, durante seu exílio em Paris, não apareceu até 

agora a menor referência a um fato que, no entanto, é da maior relevância para a 

avaliação não apenas da obra pessoal desse autor, mas do próprio processo de 

criação da música popular atual: a sua absoluta brasilidade. 

Na verdade, é admirável que um artista criador como Geraldo Vandré, 

tendo deixado o Brasil em 1968 em condições tão adversas, tenha conseguido 

vencer todos os ressentimentos políticos e ideológicos, e na hora mais amarga da 

sua existência ainda haja podido mostrar que, acima dos homens e das paixões, 

está o amor do artista à sua terra e ao seu povo. 

Ao contrário de outros compositores que na mesma situação, entregaram-

se à ilusão boboca da integração a um "som universal", abdicando de sua cultura 

em exibições públicas algumas vezes subvencionadas, inclusive, por instituições 

estrangeiras (caso de Gilberto Gil em Nova Iorque), Geraldo Vandré – 

teimosamente nordestino e brasileiro – cantou em Paris sua nostalgia e suas 

esperanças ("De longe eu ouço agora/As coisas que vão voltar") com um som e 

uma linguagem que valiam por uma afirmação orgulhosamente nacional. 

Quando se ouve agora este LP Das Terras de Benvirá, fica-se mesmo a 

imaginar que impressão terá causado aos técnicos de estúdios franceses aquele 

brasileiro de aparência ascética, que aboiava sua dor em gritos da mais pura 

sonoridade nordestina: "Eu canto o canto/Eu brigo a briga/Porque sou forte/E 

tenho razão" ("Vem, Vem", faixa três do lado um).  

Aliás – e muito ao contrário do que afirmou o comentarista de discos do 

"Jornal da Tarde", de São Paulo, Maurício Kubruslyn – o LP de Geraldo Vandré, 

pela busca de um estilo brasileiro, capaz de assimilar vozes regionais, ainda é um 

disco para ser ouvido e discutido com atualidade três anos depois de gravado, 
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apesar das recentes contribuições de Sérgio Ricardo, de Hermeto Pascoal e do 

Quinteto Violado. 

É claro que gravado no estrangeiro, e contando com uma escolha de 

músicos necessariamente limitada (a viola é boa, mas um dos violões soa 

demasiadamente à espanhola, e o tocador de gaita de boca era europeu), não se 

pode esperar do compositor e produtor do disco mais do que ele conseguiu. 

Assim, o que dá a entender esse sinuoso esvaziamento da possível 

repercussão do LP Das Terras de Benvirá é a existência de um lamentável 

consenso de opinião crítica, ao nível da apreciação do fenômeno cultural da 

música popular, no sentido de colocar as coisas mais ou menos assim: “Está 

certo, concordamos que Geraldo Vandré foi muito importante, deu a sua 

contribuição em 1965 com o LP Hora de Lutar e em 1966 com Disparada, mas a 

sua preocupação de fusão de regional no nacional passou, os tempos são 

outros...”, etc., etc. 

Quem ouvir atentamente, porém, faixas como a da música Sarabanda, que 

abre o lado dois do disco, há de concluir que – excluída a harmônica de boca que 

flutua, perdida num mar de sons que não compreende – a improvisação 

instrumental a que Geraldo Vandré se entrega em companhia de seus 

companheiros brasileiros (especialmente o violeiro Marcelo Melo) continua 

constituindo um filão ainda não suficientemente explorado. 

A melhor recomendação que se pode fazer, pois, é no sentido de que um 

maior número de pessoas ouça o LP Das Terras de Benvirá com ouvidos de 

brasileiro, e, dados os pequenos descontos que as circunstâncias de tempo e 

geografia exigem, verifique se não é para aplaudir Geraldo Vandré pelo saldo de 

resultados obtidos tão distante da matriz da sua criação, das suas expectativas 

culturais e do seu amor. 

Quando mais não seja, é preciso que se saúde e que se diga seja bem 

vindo àquele que, longe da Pátria, continuou a acreditar que, mal ou bem, ainda 

era no seu chão que devia buscar as promessas Das Terras de Benvirá. 

 
 

 

 
 

 


