
Versão On-line     ISBN 978-85-8015-076-6
Cadernos PDE

OS DESAFIOS DA ESCOLA PÚBLICA PARANAENSE
NA PERSPECTIVA  DO  PROFESSOR  PDE

Artigos



SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  

SUPERINTENÊNCIA DA EDUCAÇÃO  

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA 

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADE PEDAGÓGICA  

 

 

 

 

O MOVIMENTO NEGRO NO PERÍODO DE DITADURA MILITAR  

E A MÚSICA NO BRASIL  

 

 

ÁREA: HISTÓRIA 

NOME DO PROFESSOR PDE: ISABEL DA SILVA 

PROFESSORA ORIENTADORA DA IES: MILIANDRE GARCIA 

 

 

 

 

IVAIPORÃ 

2013/2014 



O MOVIMENTO NEGRO NO PERÍODO DE DITADURA MILITAR  

E A MÚSICA NO  BRASIL 

 

Isabel da Silva1 

 

RESUMO 

 

Na década de 60 o Brasil se depara com um movimento político onde as Forças 
Armadas Brasileiras assumem o poder por meio de um golpe militar, era o início da 
ditadura militar no Brasil que foi marcado como um momento de limitação da 
liberdade de expressão, no qual o movimento negro se limitou a pequenas ações, 
porém não se podendo negar que os negros/as tiveram sua parcela de contribuição 
na luta pela liberdade, se fazendo presente nesse período. Com a crise política, os 
negros acabaram se tornando invisíveis como se não fizessem parte desta 
construção histórica no Brasil. Com a popularização da televisão que influenciou na 
divulgação da música, uma prática essencial para a divulgação de informações e 
expressões de opiniões, o negro pode expressar a cultura de seu povo, mas 
enfrentou e enfrenta ainda o silenciamento em relação às identidades e cultura. 
 
Palavras-chave: movimento negro; ditadura militar; música. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Os movimentos negros estiveram presentes durante séculos no Brasil, a 

população negra fora trazida pelos europeus como mão de obra escrava e o 

tratamento dado a eles era humilhante e desumano. Esse clima vivido pelos negros 

ocasionou tradicionalmente a fuga de escravos para lugares longínquos, esses 

lugares ficaram conhecidos como quilombos, sendo os principais movimentos 

assumidos pelos negros. Na definição de Moura, 

entendemos por quilombagem o movimento de rebeldia permanente 
organizado e dirigido pelos próprios escravos que se verificou 
durante o escravismo brasileiro em todo o território nacional. 
Movimento de mudança social provocado, ele foi uma força de 
desgaste significativa ao sistema escravista, solapou as suas bases 
em diversos níveis – econômico, social e militar – e influiu 
poderosamente para que esse tipo de trabalho entrasse em crise e 
fosse substituído pelo trabalho livre (MOURA, 1989, p. 22). 
 

Moura buscou relatar a questão da dissidência dos negros em relação ao 

sistema político organizacional adotado no Brasil, o quilombo exerce então o papel 
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de abrigar os escravos fugitivos, o convívio entre eles fez com que diversos 

movimentos revoltosos surgissem para que então se libertassem outros escravos. 

Sendo assim, esse sentimento de revolta fez com que a população negra que fora 

oprimida por séculos no Brasil se organizasse em movimentos pela defesa de seus 

direitos perante a sociedade. 

As manifestações do movimento negro no Brasil foram constantes durante o 

século XIX se destacaram a “Revolta dos Mâles” e o “Isabelismo” visto que ao ser 

abolido a escravidão, a luta por meio de atos violentos começaria a se reduzir, 

passando a ser utilizada a defesa de ideais e a luta pelo direito de ser tratado em 

igualdade com os demais grupos existentes no país. 

Somente a partir da década de 1960, o Brasil se depara com o movimento 

político onde as Forças Armadas Brasileiras assumem o poder por meio de um 

golpe civil militar, dando início ao período da ditadura militar. Destacou-se como 

justificativa militar para tal ação, o medo que a aristocracia existente naquela época 

fosse vencida e alterada, consequentemente o sistema socialista seria implantado e 

assim os empresários e membros das mídias estariam reféns da tão temida defesa 

da igualdade. 

Esta década fora caracterizada como um período de decadência do 

movimento negro, embora em anos anteriores a luta da Associação Cultural do 

negro se destacara na militância pelos direitos dos negros, seu papel perante o novo 

governo instaurado estava em cheque e somente com muita luta e persistência 

conseguiu, no ano de 1977, a afirmação do governo em oferecer uma educação 

para pessoas que estivessem fora da idade escolar e que este ensino seria gratuito 

e de acesso universal à toda população, independentemente de sua cor.  

 

A DITADURA MILITAR E O MOVIMENTO NEGRO 

 

O início da ditadura militar no Brasil fora marcado como um momento de 

restrições à liberdade de expressão, sendo assim, o movimento negro se limitou a 

pequenas ações onde acabaram sendo pouco representativos para a história do 

movimento. As décadas de 1970 e 1980 foram momentos onde a população afro-

brasileira compartilhou com toda população brasileira o sentimento de ser refém de 

uma mesma situação e  injusta. 

 



 

Hanchard (2001, p. 7) relata que 

durante as décadas de 1970 e 1980, os afro-brasileiros que 
impregnaram suas atividades expressivas de um protesto e uma 
condenação explícitos da situação dos negros na sociedade 
brasileira foram frequentemente censurados, em termos formais ou 
informais, por elites que viam tais acusações como uma afronta ao 
caráter nacional. 
 

Politicamente falando o movimento negro surgiu em sete de julho de 1978 

quando realizou um ato público organizado na cidade de São Paulo, este ato foi um 

protesto contra a discriminação sofrida por quatro jovens negros ocorridas no Clube 

de Regatas Tietê. Durante este movimento deu-se início ao movimento negro 

Unificado contra a Discriminação Racial (MNU), este dia fora tão importante para 

causa que posteriormente ficou conhecido como o Dia Nacional de Luta Contra o 

Racismo.  

O movimento negro passa então a ser organizado pela MNU. No ano de 

1984, surge o primeiro órgão governamental a apoiar os movimentos sociais afro-

brasileiros, este órgão era o Conselho de Participação e Desenvolvimento da 

Comunidade Negra, implantado pelo governador do estado de São Paulo, Franco 

Montoro. O papel deste Conselho para o movimento negro foi importantíssimo, visto 

que ele indicou um representante da comunidade negra para compor a Comissão 

Arinos que, futuramente, qualificou como crime a discriminação racial na 

Constituição Federal Brasileira de 1988.  

 Porém, durante a ditadura militar é preciso e necessário perguntar onde 

estavam os negros/as? Uma atenção maior deve se dar quando se fala da ditadura 

militar, período nefasto da história nacional, onde fizeram calar as vozes daqueles 

que lutavam por liberdade de expressão, liberdade de ir e vir, liberdade política em 

busca de democracia plena, onde a voz de um povo livre é soberana. 

Um dado importante para a formação política e cultural dos novos 
militantes [...] diz respeito à existência de publicações (a maioria 
recentes) sobre as relações raciais e sobre episódios da história do 
Brasil em que o negro aparece em destaque. [...] As formulações 
ideológicas e atividades dos militantes negros ora eram estimuladas, 
ora eram rechaçadas por setores acadêmicos e culturais (PEREIRA. 
2008, p. 55). 

 
 Neste contexto, os negros/as tiveram sua parcela de contribuição pela 

liberdade. Remetendo-nos ao passado não muito distante, quando esses próprios 



negros/as nos porões dos senhores já gritavam por liberdade e também através das 

comunidades negras, conhecidas como quilombos. Entre eles o mais famoso é o de 

Palmares que tinha como líder Zumbi dos Palmares. 

 Assim como Zumbi dos Palmares lutou juntamente com outros homens que 

ficaram no anonimato por medo de represália, também na ditadura militar grandes 

homens negros lutaram através da música, do teatro, dos jornais em prol da 

liberdade de uma nação ecoando por todos os cantos a palavra liberdade, 

democracia, cada qual com a sua intenção e ideal de luta (MAGALHÃES, 2012, p. 

36). Em fins dos anos 1970,  

O “milagre brasileiro” havia esgotado, a crise do petróleo e os 
crescentes juros da dívida externa multiplicada pelo regime militar [...] 
A questão crônica da concentração de renda, assim como a de terras 
nas mãos de grandes latifundiários [...] Degrada-se a qualidade de 
vida da população e os militares não tinham mais fôlego para 
implementar novos projetos faraônicos como antes (PEREIRA. 2008, 
p. 57). 

  
 Na ditadura militar tivemos outros líderes que lutaram pelo término desse 

episódio, onde muitos jovens foram ceifados da própria vida, enquanto que outros 

eram exilados sem direito a sua pátria como dizia Roberto Carlos através de sua 

música Debaixo dos caracóis dos seus cabelos onde aí mencionava um jovem ao 

qual conhecemos e que ainda é um grande cantor, Caetano Veloso, um afro-

descendente, um zumbi da década de 1970, cantado em verso e prosa em prol da 

liberdade 

 Esse sentimento de ir à luta é explicitado por Amauri Mendes Pereira (2008, 

p. 34) ao afirmar que “a energia que ligava a todos era a vibração indescritível de 

uma juventude que ousava desconhecer os riscos daquela ação”, ou seja, os 

representantes das manifestações públicas e dos movimentos sociais se 

confrontaram com um sentimento de vibração por um país melhor e então foram ao 

centro da cidade de São Paulo (capital), precisamente nas escadarias do Teatro 

Municipal.  

 Não se deve esperar, é preciso lutar pelos direitos e se apropriar de 

conteúdos existentes nos documentos que ainda não foram revelados, a exemplo 

dos arquivos da ditadura, pois, sabe-se que o movimento negro já se fazia presente 

nesse durante a ditadura, e os negros não foram reconhecidos como parte da 

construção histórica no Brasil. O racismo institucional já colocava os negros a na 

marginalidade.   



  

Segundo Nelma Monteiro (2012), 
os movimentos negros das décadas de 1970 e 1980, ao colocarem 
em suas agendas as denúncias de racismo institucional, de racismo 
à moda brasileira e da farsa da democracia racial, demarcaram um 
campo de força política imprescindível na conquista por direitos civis, 
políticos e materiais. Apesar do período de repressão militar, surgiu 
em São Paulo o movimento negro Unificado (MNU) contra o Racismo 
– uma reação à ideologia dos militares que apregoavam e 
sustentavam a existência da democracia racial no Brasil. No final da 
década de 1980, foi inequívoco o avanço dos movimentos negros em 
seu projeto político de denúncia do racismo institucional. É preciso 
lembrar a inegável contribuição desses segmentos que, com suas 
diferentes correntes e tendências, vêm contribuindo na construção de 
políticas afirmativas de valorização da população negra. 
 

 Dado a esses fatos citados acima por Nelma Monteiro é que devemos nos 

empenhar para resgatar a memória do negro e suas manifestações durante a 

ditadura militar, dando ênfase à pesquisa, pois só através do conhecimento a 

educação poderá proporcionar condições de compreensão e reflexão acerca deste 

assunto que envolve a sociedade brasileira em um todo. Isso nos faz acreditar que 

devemos partir de uma pesquisa direta com os sujeitos desta história que 

vivenciaram a ditadura militar. 

 Ao abordar os movimentos negros na história brasileira, devemos sempre 

lembrar que em consonância com os movimentos, diversos cantores e artistas 

fundaram a Música Popular Brasileira (MPB), surgida a partir da mistura de vários 

estilos advindos das mais diversas partes do mundo. O Brasil é composto pela união 

de povos que vieram da África e Europa no período de colonização, assim as 

músicas de suas tradições foram trazidas com eles, entre os séculos XVI e XVIII, 

ocorre a mistura das cantigas populares e sons de origens africanas, das músicas 

religiosas e eruditas, fanfarras militares e, inclusive, a contribuição dos ritos e sons 

indígenas. 

A música popular brasileira foi revolucionária, não fosse pela repressão 

política da época e pelo acesso e inclusão de apenas alguns na indústria cultural, 

seu papel seria o de talvez transformar o país (NAPOLITANO, 2002, p. 67). Neste 

contexto os africanos possuem uma ligação muito importante com a música popular 

brasileira, pois sua influência no samba é gigantesca, os instrumentos, a dança e a 

maioria das características do gênero estão vinculados diretamente com as 

tradições africanas.  



 

OS NEGROS E A PRODUÇÃO MUSICAL NO CONTEXTO  

DE DITADURA MILITAR 

 

Com a expansão dos meios de comunicação de massa a partir de meados da 

década de 1960, houve a popularização da televisão a qual influenciou na 

divulgação da música. A TV Record organiza o primeiro Festival de Música Popular 

Brasileira, esses programas perduraram por mais de vinte anos em canais como a 

TV Excelsior, a TV Record, a TV Rio e a Rede Globo que utilizaram os eventos 

como mecanismos de divulgação da cultura brasileira que sofria muito com a 

ditadura imposta naqueles anos. Nestes festivais surgiram diversos cantores e 

compositores que fizeram história na MPB, sendo que alguns Milton Nascimento, 

Elis Regina, Chico Buarque de Holanda, Jair Rodrigues, Caetano Veloso e Edu 

Lobo. A TV Record lança também o programa musical Jovem Guarda, onde 

despontam os músicos Roberto Carlos e Erasmo Carlos, também a cantora 

Wanderléa, não se esquecendo de Tony Tornado, que recém chegado no final da 

década de 1960 dos EUA, trouxe consigo um novo modo de ver a música e um 

estilo todo peculiar, desde o se vestir até o modo de se comportar perante a situação 

política do país.  

Na década de 1950 surgiu a bossa nova que teve como fundadores João 

Gilberto e Tom Jobim (GARCIA, 2007, p. 72). Ainda de acordo com Garcia, 

“à origem social dos músicos agregava-se a formação musical em 
conservatórios e escolas especializadas. Assim, mais do que um jeito 
diferente de tocar violão ou de impostar a voz, a bossa nova 
apresentou elementos inéditos e indispensáveis à análise do 
processo de institucionalização da música popular brasileira a partir 
dos anos 1950” (p. 58).  
 

Sendo assim, a bossa nova pretendia elevar a música popular brasileira e 

torná-la conhecida internacionalmente, não deixando de ser um movimento 

nacionalista (GARCIA, 2010, p. 76). Em todas as suas variantes, a canção engajada 

dialogou com o contexto autoritário e as lutas da sociedade civil, como também 

ajudou a transformar o medo em síntese poético musical.  

Napolitano diz que “a esfera da música popular urbana no Brasil tem uma 

história longa, constituindo uma das mais vigorosas tradições da cultura brasileira. E 



isso não é pouca coisa num país acusado de não ter memória sobre si 

mesmo”(2002, p. 39).  

Garcia (2010, p. 100) relata que 

as conquistas estéticas e formais da bossa nova, que se renovaram 
através do diálogo entre tradições nacionais e influências 
estrangeiras, traduziram-se em um novo discurso para a música 
popular brasileira, no qual o “eu poético” via-se atormentado por 
tensões que lhe eram propiciadas pelo ritmo da sociedade moderna, 
entre inovações científicas e tecnológicas. Assim, a presença de 
determinados fatores nas letras e canções da bossa nova em geral, 
(...) passou a traduzir o modo de vida da classe média brasileira da 
metade do século XX. 
 

Voltando no tempo para analisar trechos da canção Juízo Final na qual Tony 

Tornado canta os seguintes versos: “Bebedouro mata a sede, não escolhe cor/ É 

preciso crer neste mundo, é preciso crer/ Neste mundo, neste mundo de 

incompreensão/ No dia da verdade, o juízo final”. É possível destacar a “denúncia” à 

discriminação imposta aos negros. A intensidade desses versos só pôde ser 

compreendida no contexto da época em que a música foi gravada em 1971, mas 

principalmente a partir da trajetória vivida por Tony Tornado nos Estados Unidos, no 

final da década de sessenta quando o cantor esteve em contato com os movimentos 

pelos direitos civis dos negros estadunidenses. Zuza Homem de Mello em A Era dos 

Festivais comenta que, “depois de uma temporada na Europa, Tony foi parar nos 

Estados Unidos, onde viveu vários meses na clandestinidade como lavador de 

carros, voltando ao Brasil sob uma chocante cabeleira e falando inglês com sotaque 

do Harlem” (ALVES & PELEGRINI, 1970, p. 1). 

 Segundo Alves (2010, p. 37-38): 

Tony Tornado, cantor e compositor diz que: o “Black Rio” foi um 
movimento de conscientização. No entendimento dele, o movimento 
começou sem grandes perspectivas e com o único intuito de “animar 
a festa”. Todavia, o artista reconhece que foi utilizado o pretexto da 
dança para aglutinar o maior número de pessoas. Temas como 
estudo e “consciência política” eram discutidos por eles. As festas 
chamavam a atenção pela quantidade de pessoas e peculiaridade de 
suas características. Além do “Black Rio” surgiram o “Black Bahia”, 
“Black São Paulo”, “Black Porto” (Porto Alegre) e “Black Uai” (Belo 
Horizonte). O governo militar, por sua vez, passou a considerar o 
movimento “perigoso”, perseguindo alguns de seus integrantes e 
dentre eles, Tony Tornado, que recorda: Eles aproveitaram a 
oportunidade porque eu estava fazendo um movimento chamado 
Movimento Black Rio. Eles aproveitaram porque, “pô, esse negão 
agitando, vamos mandar ele embora. Ele falando pra negrada não 
alisar mais o cabelo. Ele falando que a maneira de se vestir é 
outra”... entende? “Ele é pernicioso” (ALVES, 2010, p. 37-38). 



 

A música é uma prática essencial para a divulgação de informações e campo 

privilegiado de manifestação de opiniões, mas não só isto, é também uma expressão 

artística dotada de linguagem própria. De qualquer forma, os músicos passaram a 

interagir diretamente com os fatos ocorridos e com a sociedade. Sendo assim, no 

período de ditadura militar, no Brasil, a música esteve presente como uma forma de 

um retrato social, duma época de repressão e resistência ao sistema político 

imposto. A maioria dos compositores apresentavam em suas músicas a insatisfação 

e discordâncias com as políticas impostas pelo governo. A censura era uma forma 

de controle das manifestações artístico-culturais no período, não existia liberdade de 

expressão plena, o que resultou, entre outras coisas, no exílio a diversos cantores e 

compositores da época.  

Vê-se, portanto, que devido à grande homogeneidade cultural, aos 
desafios sociais e com o crescimento da interatividade entre as 
classes média e trabalhadora, a música foi o mais intenso meio de 
protesto durante o regime militar. Oriundas da parte “revolucionária” 
da Bossa Nova, as canções do movimento tropicalista estabeleceram 
uma crítica inovadora naquele momento, discutindo contradições e 
contrastes da sociedade brasileira, chocando com os tradicionalistas 
e com o regime, e seus compositores mesmo exilados “extraíram da 
música uma fonte de poder, uma capacidade de resistência” 
(BARRADAS, 2004 p. 21). 
 

Na década de 1970, diversos músicos começaram a obter destaque nacional, 

Miguel Gustavo compôs a música Pra Frente Brasil que relatava a situação vivida 

pelo Brasil durante a copa do mundo de 1970 onde a seleção brasileira de futebol 

obtém o seu terceiro título de Campeão mundial do esporte. A música popular 

brasileira consolidou-se como um gênero musical e teve seu alcance e importância 

indo além das fronteiras artísticas.  

Aguiar (1994, p. 152) relata que na década de 1970 deu-se a consolidação e 

o amadurecimento dos ídolos reconhecidos da década de 1960, mas isto não 

acrescentou nada de novo à tradição da MPB, muito menos às canções, foram mais 

pelas posturas adotadas por Chico Buarque e Caetano Veloso, importantes 

compositores da época, dando ensejo à discussão durante esse período que foi 

marcado pelas “patrulhas ideológicas”, sendo assim reconhecida como, a “década 

sombria de poucas alegrias e muita luta política no sentido de redemocratizar o 

país”. 



Para Mika (2013, 0. 56) durante o período da ditadura os denominados 

patrulheiros ideológicos defendiam a “arte engajada”. Muitas vezes a censura não 

era exclusividade da direita ou do regime militar. Artistas, estudantes e jornalistas 

engajados, eram tão repressivos quanto os censores da ditadura, vigiando toda a 

produção cultural do país, condenavam qualquer possível simpatizante do regime 

militar ou omisso politicamente, neste período é predominante a expressão das 

opiniões como prática artística. As críticas realizadas eram tão duras que muitas 

vezes encerravam a carreira de determinados artistas, obrigando-os por vias tortas a 

se posicionarem. 

Ao longo da ditadura militar brasileira, diversos cantores e compositores 

trabalharam em seu repertório músicas que visavam mobilizar a população a refletir 

sobre todo o clima de tensão vivido pelo país. A música Alegria, Alegria, composta 

por Caetano Veloso e lançada em 1967, retratou em seus versos uma crítica ao 

abuso de poder vivenciado pela população naquela época assim como as péssimas 

condições no contexto educacional e cultural proposto pelos militares (GOULART, 

2012, p. 78). 

Outra música importante de movimentos sociais é Pra não dizer que não 

falei das flores ou como é mais conhecida “Caminhando” que, composto dor Geraldo 

Vandré, veio mitigar a luta pelo enfrentamento ao sistema ditatorial imposto no 

Brasil. Esta música fora apresentada no Festival de Música Brasileira da TV Record 

e, devido ao seu conteúdo e popularidade, sofreu perseguições por parte do governo 

militar. 

 

A canção Cálice, composta no ano de 1973 por Chico Buarque de Holanda, 

transformou-se em símbolo da revolta da população silenciada por um governo 

opressor, sua ligação direta com a oração de Jesus Cristo direcionada a Deus no 

Jardim de Getsêmane: “Pai, afasta de mim este cálice, fundamentou o 

questionamento sobre como o silêncio pode machucar uma sociedade, ou seja, 

calar é praticamente morrer aos poucos. Sendo esta canção uma precursora no ato 

de se explorar a sonoridade de certas palavras que possuam duplo sentido” 

(GOULART, 2012, p. 79). 

Também a música O bêbado e o equilibrista, de Aldir Blanc e João Bosco, 

foi gravada por Elis Regina, ícone da música popular brasileira, abordou de maneira 

mais direta assuntos polêmicos para o período, sua letra buscava lutar por uma 



anistia para as pessoas perseguidas na ditadura, citando em especial no refrão “Do 

irmão do Henfil”. 

A música não foi o mero instrumento da política e tão pouco ocupou seu 

lugar, são esferas diferenciadas da vida social. Entretanto, naquele contexto 

específico, a música popular brasileira permitiu a reflexão sobre as diversidades e 

problemas sociais existentes em nosso país. 

Desta foram é importante que vejamos a imersão e a emersão do negro/a 

nesse contexto histórico, pois embora eles parecessem invisíveis, o movimento 

negro nunca parou, através dos batuques e terreiros, organizavam  e montavam  

estratégicas políticas sociais. 

 Indo por este pressuposto, devemos pensar em uma nova forma de debater 

sobre o sujeito negro/a na ditadura militar mostrando a participação ativa dele, a 

formação e o aprendizado que estes obtinham visualizando o negro como sujeito 

pensante e ativo, consciente e político. Pereira afirma neste sentido que, 

era um momento crucial para a nova militância. Ou radicalizava suas 
posições, politizando a questão racial e lhe conferindo urgência e 
abrangência inédita, ou seria “engolida” pela força de inércia social, 
capaz sim de integrar o negro a sua cultura, mas em posição 
subalterna – quem sabe um lugar maior ou mais confortável, contudo 
sempre o lugar negro –, perpetuando o caráter conservador da 
política e da sociedade brasileira. Cumpriu bem o seu papel: 
necessário, mas insuficiente (PEREIRA. 2008, p. 111). 
  

 Destaca-se assim que o negro ainda enfrenta o silenciamento em relação às 

identidades e cultura dentro do sistema educacional, pois não há muitos livros, nem 

artigos sobre os negros/as na militância política na época da ditadura militar e 

também outros momentos, muito menos sua contribuição nas manifestações 

políticas por meio da música. 

O mais grave hoje no Brasil é que muitas das vozes que clamavam 
contra a tortura no tempo do regime militar silenciaram, e constata-se 
agora certa complacência da sociedade – para não dizer o aplauso 
de setores das elites e de muitos segmentos médios. É como se a 
tortura praticada contra os estratos mais baixos da população não 
fosse tão grave assim. É como se não existisse mais tortura no Brasil 
(ARAÚJO, 2005, p. 249). 
 

É certo que a importância da música instituída pelos negros na ditadura militar 

trouxe uma grande mudança, principalmente pela forma como foram manifestadas e 

pelos que lutaram ao mesmo tempo pela liberdade e também pela não discriminação 

e racismo contra um povo que até hoje luta por valorização e reconhecimento. 



 Neste contexto, Napolitano nos diz que “é fundamental a articulação entre 

“texto” e “contexto” para que a análise não se veja reduzida, reduzindo a própria 

importância do objeto analisado. O grande desafio de todo pesquisador em música 

popular é mapear camadas de sentido embutidas numa obra musical, bem como 

suas formas de inserção na sociedade e na história, evitando ao mesmo tempo, as 

simplificações e mecanismos analíticos que podem deturpar a natureza polissêmica” 

(2002, p. 33). 

 

ENCAMINHAMENTO DOS TRABALHOS COM OS PROFESSORES 

 

 O trabalho realizado com os professores sobre a ditadura militar, movimento 

político onde as Forças Armadas Brasileiras assumem o poder por meio de um 

golpe militar, foi apresentado à comunidade escolar em sete de fevereiro de 2014, 

do dia quinze de março a quatro de abril houve a divulgação para a capacitação dos 

professores, tudo isso se deu no Colégio Estadual Idália Rocha de Ivaiporã, 

juntamente com os professores da disciplina de história. As ações previstas foram 

divididas em oito encontros os quais serão abaixo descritos: 

 

1º Encontro de Implementação – 12/05/2014 

 

1. Dinâmica de grupo – A Teia – apresentação dos participantes. 

 

Objetivo: Apresentação nos grupos; conhecimento mútuo; a importância de cada 

um assumir a sua parte na vida. 

Participantes: 20 pessoas.  

Tempo Estimado: 10 a 15 minutos.  

Material: Um rolo (novelo) de fio ou lã.  

Descrição: Dispor os participantes em círculo.  

O coordenador toma nas mãos um novelo (rolo, bola)de cordão ou lã. Em seguida 

prende a ponta do mesmo em um dos dedos de sua mão. 

Pedir para as pessoas prestarem atenção na apresentação que ele fará de si 

mesmo. Assim, logo após se apresentar brevemente, dizendo que é, de onde vem, o 

que faz etc, joga o novelo para uma das pessoas à sua frente. 



Está pessoa apanha o novelo e, após enrolar a linha em um dos dedos, irá 

repetir o que lembra sobre a pessoa que terminou de se apresentar e que lhe atirou 

o novelo. Após fazê-lo, essa segunda pessoa irá se apresentar, dizendo quem é, de 

onde vem, o que faz etc... 

Assim se dará sucessivamente, até que todos do grupo digam seus dados 

pessoais e se conheçam. Como cada um atirou o novelo adiante, no final haverá no 

interior do círculo uma verdadeira teia de fios que os une uns aos outros. 

Pedir para as pessoas dizerem: 

- O que observaram; 

- O que sentem; 

- O que significa a teia; 

- O que aconteceria se um deles soltasse seu fio etc. 

 

Mensagem: Somos importantes na imensa teia que é a vida; ninguém pode ocupar 

o seu lugar, cada um ocupa um lugar que é só seu. 

(FONTE: https://www.catequisar.com.br/texto/dinamica/volume02/78.htm) 

 

2. Palestra sobre “O movimento negro na Ditadura Militar Brasileira”.  

 

3. Levantamento de debate entre os professores sobre a importância de se 

identificar e se compreender os movimentos negros na ditadura militar no Brasil e 

como estes contribuíram para a ampliação dos direitos no país e a luta pela 

cidadania plena, ainda incompleta. 

 

2º Encontro de Implementação – 13/05/2014 

 

1. Texto + Debate sobre a importância de se trabalhar a Diversidade e desenvolver 

ações afirmativas no espaço escolar através da música de protesto. 

 

Texto - Música Afro na Ditadura 

 

2. Em continuidade à pesquisa são apresentados os conceitos com detalhes das 

concepções da educação musical como ensino aprendizagem. 

 

https://www.catequisar.com.br/texto/dinamica/volume02/78.htm


3º Encontro de Implementação – 19/05/2014 

 

1. Possibilidades de Sistematização de uma aula com Música – Como inserir letras 

de músicas e fazer a análise e interpretação do texto na disciplina de História na 

época da ditadura militar, pesquisando qual a participação do negro enquanto sujeito 

político na construção da História do País e sua invisibilidade. 

 

Tema: “Aprofundar Conhecimentos sobre a Influência Política do Afro-descendente 

através da Música, no Período da Ditadura Militar no Brasil”. A Música de Protesto. 

 

Link: http://www.historiadigital.org/musicas/10-musicas-de-protesto-a-ditadura-militar/ 

 

Link: http://www.portaledumusicalcp2.mus.br/Apostilas/PDFs/9ano_06_HM%20Popular.pdf 

 

4º Encontro de Implementação – 20/05/2014 

 

1. Trabalhando a prática – O desenvolvimento auditivo e psicológico da música, ou 

seja, a ligação entre os elementos musicais e o ser humano que é o ritmo ligado à 

motricidade (primitivo), a melodia ligada à afetividade (emoção) e a harmonia das 

músicas  compostas por afro brasileiros e/ou negros. 

 

Música: Alegria, Alegria (Caetano Veloso) 

 

Link: http://www.youtube.com/watch?v=WL8l8olaMml 

 

Música: Cálice (Chico Buarque) 

 

Link: http://www.vagalume.com.br/chico-buarque/calice.html#ixzz33Vk4BrAW 

 

5º Encontro de Implementação – 26/05/2014 

 

1. Análises das canções, na presente pesquisa e buscam propiciar uma 

aproximação interpretativa com o conteúdo musical e ideológico, abrangendo as 

relações música/letra e ideologia (s) da época. 

http://www.historiadigital.org/musicas/10-musicas-de-protesto-a-ditadura-militar/
http://www.portaledumusicalcp2.mus.br/Apostilas/PDFs/9ano_06_HM%20Popular.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=WL8l8olaMml
http://www.vagalume.com.br/chico-buarque/calice.html#ixzz33Vk4BrAW


 

A – Ler o texto da música acima citada (Realizar uma leitura silenciosa, individual). 

B – Após a leitura da música, realizar a execução da mesma e ao mesmo tempo 

acompanhar através da leitura visualmente enquanto esta ação é feita. 

C – Link do vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=vWxxVt_Tbd8 

D – Agora de acordo com o vídeo citado responda os questionamentos abaixo 

relacionados. 

 

Responda: 

 

1 – Cite a ideia central que a música que você ouviu apresenta. 

2 – Em que momento histórico esta música foi lançada? 

3 – Por que nessa época esta música foi censurada pela ditadura militar? 

4 – Você acha que uma música pode influenciar na postura política de um país? Por 

quê? 

5 – De acordo com a ideia expressa nesta música, aonde você pode perceber a 

presença da cultura afro brasileira. 

6 – Como os músicos afro-descendentes se posicionavam neste momento histórico? 

7 – Você acha que existe relação entre a etnia do autor e sua postura política. 

Explique por quê?  

 

Site para Pesquisa: 

http://www.portaledumusicalcp2.mus.br/Apostilas/PDFs/9ano_06_HM%20Popular.pdf 

 

Mulheres negras no Brasil: 

https://pimentacomlimao.wordpress.com/2012/11/16/onde-estavam-as-mulheres-negras-na-ditadura-

militar/ 

 

 

6º Encontro de Implementação – 27/05/2014 

 

1. Aula prática – Análise de vídeo clips dos festivais que serve de suporte e permite 

que se percebam alguns elementos peculiares do movimento negro no momento do 

https://www.youtube.com/watch?v=vWxxVt_Tbd8
http://www.portaledumusicalcp2.mus.br/Apostilas/PDFs/9ano_06_HM%20Popular.pdf
https://pimentacomlimao.wordpress.com/2012/11/16/onde-estavam-as-mulheres-negras-na-ditadura-militar/
https://pimentacomlimao.wordpress.com/2012/11/16/onde-estavam-as-mulheres-negras-na-ditadura-militar/


festival, permite perceber as canções de protesto presentes como possíveis meios 

de formação de opinião e como instrumentos de politização.  

 

7º Encontro de Implementação – 09/06/2014 

 

1. Palestra – Ditadura Militar no Paraná 

 

Tema: “A Ditadura Militar e a Violência contra os movimentos sociais, políticos 

e culturais no Paraná”. 

 

Fonte: 

PRIORI, Angelo; POMARI, Luciana Regina; AMÂNCIO, Silvia Maria; IPÓLITO, 
Veronica Karina. História do Paraná: séculos XIX e XX. Maringá: Eduem, 2012. 
 

8º Encontro de Implementação – 10/06/2014 

 

1. Seminário de conclusão das atividades (Discussão e debate acerca do 

aproveitamento do tema e material trabalhado). 

 

CONCLUSÃO 

 

 A ditadura militar foi um período marcado por vários acontecimentos como a 

luta pela democracia e liberdade de expressão. Vários militantes entre eles, homens 

e mulheres, sofreram e arcaram com as consequências de atos que favoreceram a 

todos. Neste contexto de lutas e manifestações durante a ditadura militar, a música 

foi um meio de exteriorizar os sentimentos e emoções que se encontravam à flor da 

pele. 

 A MPB surgiu na década de 1950 embalada pela Bossa Nova e permanece 

até hoje, identificando nomes como o de Carlos Lyra, Vinícius de Moraes e Edu 

Lobo. A MPB se deu muito mais no plano ideológico e sociológico, servindo como 

alerta às diferenças sociais e o papel dos negros nesta busca por meio da 

manifestação musical, não somente da liberdade, mas em busca de reconhecimento 

de igualdade perante a lei e a sociedade, se deu pela busca de um mundo sem 

discriminação e racismo. 



 Os negros participaram ativamente do surgimento da MPB, a exemplo de 

Tony Tornado, que ao retornar dos EUA, trouxe consigo costumes estadunidenses, 

influenciando os jovens com seu cabelo Black Power e com sotaque em seu inglês, 

isto não foi só uma mudança comportamental, mas influiu decisivamente na 

produção musical em sua abrangência: letra, música, produção e difusão. 

Em resumo, a música na ditadura militar serviu como um instrumento 

transformador e influenciou o comportamento dos jovens em meio aos tumultos das 

manifestações e a ascensão da indústria fonográfica que conquistava cada vez mais 

espaço.   

 Com a aplicação do conteúdo pesquisado neste artigo foi possível 

detectar a grande dificuldade encontrada ainda no trabalho dos profissionais, não 

somente pela sua formação, mas também pela formação do aluno, o qual eles 

descreveram durante os trabalhos. Muito embora existam dificuldades, o trabalho foi 

realizado com sucesso, atingindo o objetivo de levar até o professor um 

conhecimento riquíssimo sobre a história de todosnós e que se encontra mais viva 

do que nunca, com as lutas e manifestações de luta pelos direitos iguais e pela 

cidadania plena. 
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