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RESUMO: Este artigo se constitui como resultado da pesquisa intitulada: A Ditadura 
Militar e a música popular Brasileira como forma de resistência ao regime, 
apresentada ao Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) oferecido pela 
Secretaria de Estado da Educação do Paraná aos professores da rede estadual de 
educação, realizado nos anos de 2016 e 2017. Descreve a experiência obtida com o 
desenvolvimento de uma Unidade Didática em que foram utilizadas as canções do 
cantor e compositor Chico Buarque de Hollanda com o objetivo de promover 
reflexões e discussões sobre a Ditadura Militar no Brasil, promovendo a 
compreensão do presente através do passado com atividades diferenciadas, que 
gerassem interesse, mobilização, senso crítico, socialização, troca de experiências, 
criatividade e, principalmente o aprendizado de forma dinâmica na disciplina de 
História. Neste sentido, foi revelado aos alunos que é possível conhecer o passado 
e trilhar seu caminho de forma dinâmica, criativa e que além de conhecer esse 
passado auxiliar na preservação da memória, mostrando a íntima relação entre 
passado e presente através das músicas de Chico Buarque de Hollanda como 
documento histórico que possibilita um aprendizado interativo e dinâmico, indo além 
dos métodos tradicionais de ensino. Deste modo, a música pode ser considerada 
como uma fonte valiosíssima de estudo, pois possibilita o despertar para uma nova 
consciência histórica, favorecendo o desenvolvimento da autonomia, da criticidade e 
da criatividade. Levando o aluno a perceber-se como sujeito histórico pertencente a 
essa história. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 O presente artigo é parte integrante das reflexões acerca de pesquisas 

desenvolvidas no Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), que oferece 

Formação Continuada para os professores da Rede Pública de Ensino do Paraná, 



 
 

no período de 2016-2017, tendo em vista a realização do projeto de pesquisa 

aplicado, com intervenções pedagógicas no município de Cantagalo/PR.  

 Assim, o projeto executado tratou sobre a Ditadura Militar e a música popular 

Brasileira como forma de resistência ao regime com o objetivo de promover 

reflexões sobre a Ditadura Militar no Brasil, estimulando a compreensão do presente 

através do passado e, oportunizando o contato com as músicas do cantor e 

compositor Chico Buarque de Hollanda e, por meio delas, enfatizar a importância 

ideológica e social que as canções trazem  em suas melodias. 

 Consideram-se nesta pesquisa os 40 alunos (as) do 9º ano A do Colégio 

Estadual Olavo Bilac do Município de Cantagalo/PR, tendo em vista a vivência e a 

observação do descontentamento dos professores frente à indisciplina presente nas 

aulas de História, bem como a apatia e indiferença dos alunos para as questões 

históricas. Percebeu-se a necessidade de mudar esse quadro, e o assunto Ditadura 

Militar se faz importante, uma vez que é um conteúdo recente na história e memória 

do país.  

Também, observa-se que os alunos do 9º ano não têm a dimensão exata da 

história vivenciada no período da Ditadura Militar no Brasil, e que sem o 

conhecimento dos fatos passados e sem o aprendizado com os erros cometidos, 

estaremos sempre suscetíveis à repetição.  

Diante disso, a música apresenta-se como um recurso didático - pedagógico 

de aprendizagem com inúmeras possibilidades e dinamicidade, revela-se como um 

meio de promover a mudança, possibilitando o desenvolvimento da autodisciplina, 

do raciocínio crítico, da criatividade, do despertar da consciência histórica e da 

afetividade.  

Dessa forma, promove a aquisição de novos conhecimentos e contribui para a 

construção da identidade do aluno como ser pensante, crítico, reflexivo, 

estimulando-o na participação da construção dos processos sociais. 

Neste sentido, foi elucidado aos alunos que é possível conhecer o passado e 

trilhar seu caminho de forma dinâmica, criativa e que além de conhecer esse 

passado, auxiliar na preservação da memória, mostrando a íntima relação entre 

passado e presente, através das músicas de Chico Buarque de Hollanda como 

documento histórico que possibilita um aprendizado interativo e dinâmico, indo além 

dos métodos tradicionais de ensino. 



 
 

Deste modo, a música pode ser considerada como uma fonte valiosíssima de 

estudo, pois possibilita o despertar para uma nova consciência histórica favorecendo 

o desenvolvimento da independência intelectual, da criticidade e da criatividade. 

Levando o aluno a perceber-se como sujeito histórico pertencente a essa história. 

Nesta perspectiva, problematiza-se: Quais as contribuições que as canções 

de Chico Buarque podem proporcionar para a compreensão da memória da Ditadura 

Militar no Brasil? 

          Tendo como objetivo promover reflexões e discussões sobre a Ditadura militar 

no Brasil, levando a compreensão do presente através do passado. Examinando o 

contexto histórico no período da Ditadura Militar, oportunizando a compreensão da 

importância do ensino da História no contexto social atual, promovendo o contato 

com as músicas de Chico Buarque de Hollanda e, por meio delas, enfatizou-se a 

importância ideológica e social que as canções carregam em suas melodias através 

da interpretação das músicas como mecanismo de resistência. 

Neste contexto, os fundamentos teóricos metodológicos das Diretrizes 

Curriculares da Educação Básica (2008, p. 45), salienta que “as verdades prontas e 

definitivas não têm lugar, porque o trabalho pedagógico na disciplina deve dialogar 

com várias vertentes tanto quanto recusar o ensino de História marcado pelo 

dogmatismo e pela ortodoxia”. 

Assim, na disciplina de História, devemos questionar as verdades colocadas 

como prontas, ditas como uma regra, colocada como fato absoluto, inquestionável e, 

analisando sempre a veracidade da situação. Essa postura faz com que o interesse 

pelo conteúdo proposto seja pesquisado e não aceito como verdade definitiva e 

acabada.  O docente deve proporcionar momentos de estudo que motive e desperte 

o interesse dos (as) alunos (as) para o entendimento do processo histórico. 

Diante disso, tal pesquisa se estabelece no desenvolvimento de atividades 

que proporcionassem interesse, senso crítico, socialização, troca de experiências, 

criatividade, e principalmente o aprendizado de forma dinâmica na disciplina de 

História, por meio das canções de protesto do cantor e compositor Chico Buarque de 

Hollanda, de textos, depoimentos, vídeos, charges com a intenção de proporcionar 

uma maneira diferenciada de entender a Ditadura Militar no Brasil e, conhecer um 

ícone da música popular brasileira.  

 

 



 
 

2 A DITADURA MILITAR NO BRASIL E AS CANÇÕES DE CHICO BUARQUE DE 

HOLLANDA  

 

 

Diante dos desafios impostos no cotidiano escolar e das dificuldades em 

transformar as aulas de História em um instrumento capaz de despertar a 

consciência histórica e o senso crítico dos alunos, indispensáveis à sua formação 

cidadã, busca-se por meio do processo pedagógico transformar essa realidade e 

construir um conhecimento Histórico que possibilite aos alunos compreender a 

realidade contemporânea e as implicações do passado em sua constituição. Neste 

contexto, Rusen afirma que, a aprendizagem histórica  

 

É uma das dimensões e manifestações da consciência histórica. Está 
articulada ao modo como a experiência do passado é vivenciada e 
interpretada de maneira a fornecer uma compreensão do presente e a 
construir projetos futuros. (RUSEN, 2006, p.16). 

 

Percebe-se que, ao se inteirar, participar do conhecimento histórico, o 

discente estará se envolvendo com o conhecimento e valorizando a disciplina como 

peça indispensável para o exercício pleno da cidadania. 

 Para que ocorra de fato a consciência histórica e a construção do 

conhecimento de acordo com Pinski deve-se 

 

Aproximar o aluno dos personagens concretos da História, sem idealização, 
mostrando que gente como a gente vem fazendo História. Quanto mais o 
aluno sentir a História como algo próximo dele, mais terá vontade de 
interagir com ela, não como algo externo, distante, mas como uma prática 
que o fará sentir-se qualificado e inclinado a exercer sua cidadania. O 
verdadeiro potencial transformador da História é a oportunidade que ela 
oferece de praticar a “inclusão histórica”. (PINSKY; 2010, p. 28). 

 

Esta interação/socialização com o conteúdo histórico pretende que o aluno se 

perceba como um ser social, que vive numa determinada época histórica, que 

influencia e é influenciado pelo meio social em que vive.  

Neste contexto, o aluno portador da sua própria história e, por conseguinte, 

da história social atual tem a liberdade de escolher e participar do processo histórico. 

 Essa aproximação com os fatos históricos, com o passado pode ser realizada 

por inúmeras fontes, como descreve as Diretrizes Curriculares Estaduais de História 

 



 
 

Imagens, livros, jornais, história em quadrinhos, fotografias, pinturas, 
gravuras, museus, filmes, músicas que podem ser transformados em 
materiais didáticos de grande valia na constituição do conhecimento 
histórico. Podem ser aproveitadas de diferentes maneiras em aula, como 
exemplificam Schimdt e Cainelli (2004): na elaboração de biografias, na 
confecção de dossiês, representação de danças folclóricas, exposição de 
objetos sobre o passado que estejam ao alcance do aluno, com a descrição 
de cada objeto exposto e o contexto em que foram produzidos, de modo a 
estabelecer relações com o presente. 

  

Deste modo, a utilização de diferentes fontes históricas favorece a 

aprendizagem, tornando as aulas mais significativas e criativas, despertando no 

aluno a curiosidade, o senso crítico, e embasamento teórico para análise dos fatos 

históricos, bem como, ampliando o conhecimento pela compreensão do contexto 

social e histórico em que vivem. 

Nesse processo de aprendizagem, a análise da memória histórica é de 

fundamental importância, pois preservar a memória não é só relembrar um passado 

distante, vivenciado por outros, mas compreender as diferenças e reconhecer os 

limites de cada época com referenciais firmes, para construir o presente e idealizar o 

futuro.  

Nesta perspectiva, a música é entendida como fonte histórica e metodológica 

didático-pedagógica capaz de despertar e preservar a memória histórica que pode 

ser aplicada aos temas a serem estudados, de modo que através da análise das 

suas letras, pode-se entender o contexto histórico, social, político e econômico da 

sociedade brasileira. 

Em relação ao trabalho pedagógico com música, Martins Ferreira destaca 

 

[...] Com a música, é possível ainda despertar e desenvolver nos alunos 
sensibilidades mais aguçadas na observação de questões próprias à 
disciplina alvo. [...] A música é, por essa razão, um tipo de expressão 
humana dos mais ricos e universais e também dos mais complexos e 
intrincados. [...] (FERREIRA, 2010, p.13). 

 

Sendo assim, se faz necessário um repensar sobre essa pratica pedagógica 

do uso da música em sala de aula, buscando alternativas metodológicas 

diferenciadas para o ensino de História. E a música configura-se como um elemento 

pedagógico que pode contribuir positivamente para o aprendizado dos alunos, 

independente do estilo ou gênero que se pretende utilizar. 

A música é uma das manifestações culturais muito presente em nossas vidas, 

em nosso cotidiano, ela compõe nosso repertório psíquico, social e emocional, 



 
 

muitas vezes desde a fase uterina, além de se manifestar no cotidiano das diversas 

sociedades, em suas várias formas, revelando-se um elemento que mobiliza nossa 

memória e sentimentos.  

Além disso, a música pode proporcionar o diálogo entre a vida escolar e o 

cotidiano, sendo utilizada para “representar a relação com a pátria, com a religião, 

com as pessoas, com os diferentes espaços nos quais transitamos diariamente”. 

(ABUD, 2010, p.59). Assim, entende-se que a música de Chico Buarque de Hollanda 

pode contribuir para a compreensão dos acontecimentos vivenciados no período da 

Ditadura Militar no Brasil.  

Em relação à Ditadura Militar no Brasil, período triste e obscuro da nossa 

história, o sociólogo Herbert José de Souza, reflete em um texto publicado na Folha 

de São Paulo 

 

O golpe militar de 1964 foi o fim do voto, da liberdade, da dignidade do 
cidadão. Começo da tortura, da morte, da tentativa de inibir a liberdade pelo 
reino do terror. Lutar contra a ditadura era prova de loucura. Custou para 
que os sinais se invertessem e o poder se dobrasse. A sociedade se 
levantou, movida a amor pela liberdade. O golpe deixou um Congresso sem 
poder e dignidade. Um Congresso corrompido. Um judiciário domesticado. 
Partidos medrosos. Civis servis de militares arrogantes. Riqueza para uma 
minoria e a pobreza e indigência para a maioria. Transformou o Brasil num 
grande apartheid social. (SOUZA, 1994). 

 

Com tais atitudes fica evidente que os militares almejavam o poder e estavam 

dispostos a silenciar impiedosamente qualquer voz contraria à suas ideias. 

 Partindo dessas premissas, os militares preocupados em manter a ordem, o 

poder, enfrentar o descontentamento popular e acabar com as manifestações 

estudantis, impõem o AI-5 (Ato Institucional número 5) ato este que atribuiu poderes 

amplos e ilimitados ao presidente, pois segundo Mattos,  

 

Fechar o Congresso, as assembleias estaduais e as câmaras municipais; 
cassar o mandato de membros do Executivo e do Legislativo; demitir ou 
remover juízes; legislar por meio de decretos e baixar novos atos 
institucionais a complementares; demitir, remover ou aposentar servidores 
públicos, e suspender os direitos políticos de cidadãos por um prazo de dez 
anos. (MATTOS e JR., 2003, p. 31). 

 

Com a instituição do AI-5 fortifica-se os anos negros da ditadura, passam a 

prender e a julgar arbitrariamente as pessoas consideradas inimigas do regime, em 

nome da segurança e do desenvolvimento do país, os militares violentaram os 



 
 

direitos políticos e civis, cerceando a liberdade de expressão e desrespeitando os 

direitos humanos. 

Assim, com a elaboração/efetivação do AI-5 a violência cruel e indiscriminada 

se manifesta monstruosamente pelo país, deixando uma marca de tormento e 

amargura. Oscar Pilagallo ressalta que  

 

[...] Com a assinatura desse ato institucional, o autoritarismo do regime 
militar chegava enfim à ditadura plena. A linha dura assumia, de fato, o 
comando do governo. [...] Começava o período que ficaria conhecido como 
os Anos de Chumbo. O novo ato, que ao contrário dos anteriores não tinha 
duração definida, dava todos os poderes ao presidente. [...] O Congresso 
sofreu novo expurgo; dezenas de professores foram aposentados (inclusive 
o futuro presidente Fernando Henrique Cardoso); houve uma onda de 
prisões, atingindo líderes sindicais, estudantes, intelectuais e jornalistas, 
muitos procuraram o exílio, a imprensa sofreu censura – enfim a oposição 
foi esmagada. (PILAGALLO, 2002, p. 121). 

  

Daí por diante qualquer manifestação ou pauta de enfrentamento à Ditadura 

foram rigorosamente proibidas e incansavelmente combatidas tanto pelo ato 

constitucional nº AI-5 construído pelos militares, quanto pelas ações aterrorizantes 

praticadas nos porões dos órgãos de repressão institucionalizados pelos militares. 

Com uma década de existência, e de dura repressão o AI-5 deixou um 

prejuízo incalculável para a história da cultura brasileira, com inúmeros filmes, livros, 

programas de rádio, televisão e peças de teatros censurados, sem contar as 

inúmeras letras de músicas que foram proibidas e caíram no esquecimento. 

Nesse cenário de forte repressão, não sucumbindo aos tempos difíceis do AI-

5, artistas e compositores que pretendiam permanecer organizados e lutar contra o 

sistema utilizavam a música como alternativa política para driblar a censura e de 

superação do sistema militar. 

Assim, surgem às canções de protesto como forma de dar voz ao cidadão 

brasileiro, para denunciar a repressão, os abusos de poder, as torturas, prisões, 

mortes e escapar da censura.   

Os artistas, os intelectuais os estudantes, a população em geral ousava ir às 

ruas cantar as canções que se tornaram hinos antiditadura e para protestar contra a 

repressão imposta expressando sua ânsia por liberdade e democracia. 

Usava-se a música com o objetivo de continuar combatendo o regime militar, 

e denunciar todos os tipos de violência cometidos pelo sistema ditatorial. De acordo 



 
 

com Arnaldo Contier (1998), “a denominada canção de protesto, cristalizava a 

vontade de mudança e de transformação social rumo a uma sociedade mais justa”. 

A música de Protesto foi um movimento artístico cultural que desponta num 

momento anterior ao Golpe Militar e permaneceu até a consolidação do Ato 

Institucional nº 5.  As músicas eram dotadas de significado político e ideológico que 

representavam o período político, social e histórico do momento. 

  Muitos compositores fizeram das canções de protesto um meio para refletir a 

situação e almejar um país diferente do vivenciado fazendo com que a liberdade e 

esperança sobrevivessem em tempos sombrios. Desesperançosos com o regime, 

esses artistas guerreiros acabavam servindo de voz para uma sociedade 

descontente com a situação política do país. 

No decorrer de 1968, os estudantes eram os maiores opositores do regime 

militar. Sufocados, passaram a ter voz pela música, músicas essas que não podiam 

ser chamadas de protesto e a solução encontrada veio em razão dos compositores e 

intérpretes participarem dos Festivais de Música Popular Brasileira. A então “Canção 

de Protesto” passou a compor a Música Popular Brasileira (MPB).  

Assim sendo, a música popular brasileira – MPB ganha popularidade e 

simpatia por meio dos festivais que mobilizavam toda a sociedade e se tornam um 

importante instrumento cultural no combate à ditadura.  

Para Marcos Napolitano 

 

[...] A MPB será um elemento cultural e ideológico importante na revisão da 
tradição e da memória, estabelecendo novas bases de seletividade, 
julgamento e consumo musical, sobretudo para os segmentos mais jovens e 
intelectualizados da classe média. A “ida ao povo”, a busca do “morro” e do 
“sertão” não se faziam em nome de um movimento de folclorização do povo 
com “reserva cultural” da modernização sociocultural em marcha, mas no 
sentido de reorientar a própria busca da consciência nacional moderna. 
(NAPOLITANO, 2005, p. 64,65). 

 

A importância da Música Popular Brasileira no cenário cultural é inegável, a 

mesma se mostra como uma grande intérprete das situações políticas, sociais 

vivenciadas no Brasil no período ditatorial, representando um dos maiores e mais 

fortes instrumentos de reflexão, comunicação e formadora de opinião, levando as 

pessoas a uma mobilização social jamais presenciada, indo além do divertimento, 

pois suas letras dialogam com a realidade vivenciada e os problemas enfrentados 

pela população.   



 
 

A música popular brasileira através dos festivais teve seu auge no final dos 

anos 60 e contava com uma gigante mobilização social que vibrava, chorava e 

cantava junto com seu artista preferido melodias que traduziam o momento histórico 

e sua ânsia por mudanças. 

 Os festivais eram realizados nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e 

transmitidos a todo país pelas TVs da época como: TV Excelsior, TV Record, TV Rio 

e Rede Globo. Os festivais e os programas musicais davam as emissoras de TV e 

rádio grande audiência e lucratividade, devido à imensa participação da população 

que vibrava de forma alucinada, apaixonada com as canções e interpretes favoritos.   

Salienta-se que ao falar em festivais e música brasileira da década de 60, 

deve-se pensar em quatro gêneros: Jovem Guarda, Bossa Nova, Tropicália e MPB, 

que, por sua vez, eram divididos em dois grupos: os “alienados” - Jovem Guarda e 

Bossa Nova e os “engajados” - MPB e Tropicália.  

Os considerados “engajados”, com a sua irreverência, autenticidade 

convidavam o cidadão a refletir sobre as mazelas que a sociedade estava sofrendo 

com o regime, abordavam temas de cunho social, políticos, éticos, moral, essas 

canções sofreram cortes de versos, quando não eram totalmente censuradas, pois 

induzia a população à reflexão e, almejar mudanças radicais no sistema político 

brasileiro. 

A música denominada “alienada” preocupava-se com situações fúteis do 

cotidiano, não convidavam à reflexão, a analisar a situação vigente, eram canções 

que agradavam o regime militar.  

As letras das músicas da Jovem Guarda e da Bossa Nova eram vistas como 

apolíticas, uma por ser   um subproduto do rock americano e outra, por retratar 

simplesmente o cotidiano da burguesia. 

 Exemplos relevantes de músicas de protesto que lutaram bravamente contra 

a censura e marcaram os festivais foram às canções Cálice escrita em (1973) pelos 

compositores e intérpretes Chico Buarque de Hollanda e Gilberto Gil, Apesar de 

Você (1970), Angélica (1977) e Roda Viva (1967) escritas por Chico Buarque de 

Hollanda. 

Chico Buarque de Hollanda escreveu Apesar de Você no ano de 1970, 

quando retornou do período de exílio, pois percebeu que não houve muitas 

mudanças políticas, sociais no país durante sua ausência. Quando a enviou para 

análise dos censores, o compositor temia que a música fosse interditada, o que, 



 
 

satisfatoriamente, não aconteceu devido a utilização da linguagem figurada 

camuflando a real intenção do conteúdo critico presente nas letras. 

A canção bateu o recorte de vendas, em uma semana, vendeu mais de cem 

mil compactos. Após uma nota ousadamente publicada em um jornal, na qual Chico 

Buarque de Hollanda ressaltou que o pronome você da letra estava relacionado ao 

presidente Médici, a canção foi imediatamente censurada. Sendo regravada, 

novamente, apenas em 1978 atingindo um sucesso estrondoso. 

Na letra, há referência a um sentimento de esperança em relação ao fim da 

ditadura, de que, apesar de todos os episódios de violência, opressão, comandados 

por seus generais, o futuro ainda havia de ser melhor, mais livre, democrático. 

Crítica à violência das repressões ditatoriais, como eram exercidas e, também, alerta 

sobre o que aconteceria se um dia todos estivessem felizes e insistissem em viver 

de acordo com seus ideais sem medo dos ditadores. 

Já a música Cálice, segundo Chico Buarque de Hollanda, foi pensada e 

escrita na semana santa e, por isso tem essa conotação religiosa e induz a inúmeras 

interpretações. Boa parte da música faz uma analogia entre a Paixão de Cristo, seu 

tormento, abandono e, o sofrimento vivido pela população aterrorizada com o regime 

autoritário. 

Cálice foi censurada em 1973, no mesmo ano em que foi escrita. E nesse 

contexto repressor, no show em que a música seria cantada ela ironicamente foi 

calada. Meneses relata que 

 

Mas ela foi proibida na hora da apresentação, mesmo depois de ter tido sua 
letra publicada em jornal. Para impedir que a palavra “cálice” (cale-se) fosse 
pronunciada, cortaram o som de todos os microfones do Anhembi, um após 
o outro. Chico, com raiva, começava a cantar num deles, o som era 
desligado: ele pegava outro, também faziam o mesmo, e outro, e outro. E 
assim iconizou-se, transformou-se em imagem concreta aquela palavra. 
Para que ninguém ouvisse “cale-se”, a censura levou aquelas três mil 
pessoas presentes ao show a verem o “cale-se” dramaticamente 
concretizado nos microfones calados (MENESES, 2002, p. 91). 

 

A canção é precisa, retrata a revolta dos compositores por não poderem 

expressar-se, diante da censura colocada pelo ditador Médici. Considerando o 

momento sócio - histórico a canção criticava o ato de se calar, ficar quieto, não 

opinar a respeito das questões político-ideológicas vigentes naquele momento.  

Com a canção “Angélica” composta em 1977, Chico Buarque canta em 

homenagem às mulheres que perderam seus filhos durante o período da ditadura 



 
 

militar. Para compor esta canção Chico Buarque de Hollanda baseia -se/inspira-se 

no caso da sua amiga estilista Zuzu Angel, que perdeu seu filho Stuart, jovem este 

que bradava contra o sistema e de um modo muito cruel foi arrastado por 

quilômetros com a boca amarrada no escapamento de um carro e lançado ao mar 

como muitos outros jovens. 

Chico indignado com o ocorrido e sensibilizado pela dor de sua amiga não 

deixou passar o episódio em branco e canta em versos a dor das mães que sabiam 

da morte de seus filhos, mas não podiam enterrá-los, recolhiam -se na sua dor com 

medo do sistema e simplesmente choravam sem poder reclamar. 

 A canção Roda Viva foi composta por Chico Buarque em 1967. Nesta canção 

Chico canta alguém que luta contra o sistema, alguém que luta até chegar ao limite 

de suas possibilidades, de suas forças, mas percebe que não fez tudo o que podia e 

o pouco que fez não foi o suficiente para mudar a realidade de opressão que o povo 

brasileiro estava vivenciando. 

Nos versos da canção, Chico descreve um melancólico sentimento de ter 

desperdiçado o tempo, e que este foi arrancado de suas mãos de forma cruel e 

violenta.  Ressalta uma ilusão de liberdade, representada pela censura que estava 

acabando com qualquer forma de expressão, levando os sonhos de muitos 

brasileiros para longe. 

As canções de Chico Buarque de Hollanda desempenharam um papel 

primordial para proporcionar uma reflexão crítica, ampla, fundamentada sobre o 

regime militar brasileiro, e induzir a mudanças. Suas músicas refletem e retratam 

páginas da história brasileira. Ele recebeu o título de mestre das entrelinhas devido 

ao nível intelectual, criativo, reflexivo de suas produções e a riqueza de ideologias 

presentes nelas. 

 A atitude arbitraria do DOPS (Departamento de Ordem Política e Social) de 

censurar as produções de Chico Buarque leva a compreensão de que ele foi mais 

uma vítima do sistema, mas ousado como é, mesmo colocando sua vida em jogo, 

com inteligência e perspicácia conseguiu driblar os sensores e mobilizar à sociedade 

a cantar as mazelas do sistema e almejar dias melhores.  

 Orlandi (2007) relata que “não há censura completamente eficaz”, que à toda 

“retórica da opressão” responde uma “retórica da resistência”. E através de seus 

arranjos musicais e criatividade para driblar a censura Chico Buarque de Hollanda 



 
 

deu seu recado e influenciou fortemente para que o Brasil tomasse outros rumos 

políticos e, reescrevesse sua história. 

Para fortificar e implantar a censura no mundo artístico brasileiro e as suas 

vertentes foi criado o DOPS (Departamento de Ordem Política e Social), por onde 

passavam primeiramente, todas as canções, peças de teatro, cinema, livros, 

programas de televisão, antes de serem executados nos mais variados meios de 

comunicação.  

Esta censura prévia não estipulava critérios lógicos, coerentes, os censores 

poderiam vetar tanto por motivos aleatórios, absurdos, como por motivos políticos, 

fúteis, ou de proteção à moral vigente, ou simplesmente por interpretarem 

erroneamente o que o autor/compositor queria dizer com o conteúdo.  

A censura, além de repressora, absurda, ilógica era de uma ignorância 

inaceitável, que não tinha sido presenciada até o momento no cenário cultural 

brasileiro. 

Em relação à censura, o pesquisador e professor Alexandre Agyub 

Stephanou, (2001, p.11), afirma que: “Censura é ação de proibir, no todo ou em 

parte, uma publicação ou encenação. Essa supressão deliberada altera o fluxo 

normal da informação, destituindo de significado um determinado acontecimento, a 

censura anula o conjunto”. 

 O Estado militar usava a censura como forte e fiel aliada, assumindo uma 

postura autoritária e amedrontadora perante os brasileiros usando a proibição da 

arte como uma das maneiras para manter intacto o sistema, pois era preciso passar 

uma imagem positiva do país, sem defeitos, ético, sem problemas sociais, um povo 

feliz, satisfeito com a situação política atual. E a arte/música representava um 

perigo, pois, convidava o cidadão a refletir sobre as mazelas do regime militar, por 

isso, tinha que ser silenciada. 

 Fica evidente que o rigor da censura, as perseguições, as torturas, mortes, 

desaparecimentos e os medos instalados na sociedade durante o regime militar, 

foram a grande responsável pelo enfraquecimento e fim dos festivais. Essa situação 

aterrorizante fez com que muitos artistas os abandonassem tornando-os pouco 

atraentes, tendo no ano de 1985 sua última edição.  

  Dessa forma, conforme afirma o pesquisador musical Tinhorão (1974, p. 234):  

 



 
 

Politicamente, a gratuidade da insistência em cutucar o poder militar com a 
vara curta das canções de protesto determinou a reação das autoridades 
sob a forma de maior repressão e endurecimento da Censura, levando 
alguns compositores a sair do país, como Chico Buarque de Holanda e 
Geraldo Vandré, e outros a serem presos, como aconteceu com Gilberto Gil 
e Caetano Veloso. 
 

Diante de toda repressão, o fim dos festivais e o silêncio momentâneo dos 

grandes ícones da música popular brasileira saía de cena toda uma geração 

politizada que não aceitava ausência de liberdade, corruptos e políticos não 

comprometidos com o povo brasileiro no poder. Assim, o movimento da música de 

protesto desarticula-se em decorrência do medo e da repressão/perseguição.  

Assim sendo, na segunda metade da década de 70, foram se multiplicando 

atos de protestos, as ruas foram tomadas pelo movimento estudantil, popular, 

operário, de mulheres, o povo em geral se uniu contrário ao regime. Centenas de 

pessoas participaram de comícios e passeatas que exigia a mudança do sistema 

político em que o cidadão pudesse escolher seus representantes e, viver sem medo 

de represálias por expressar seu ponto de vista.  

Mesmo diante de toda repressão, medo e insegurança, o cidadão brasileiro 

não deixou de se manifestar, solicitando o término da censura, a melhoria de vida, 

das condições de trabalho, o direito de escolher seus representantes políticos, o 

direito à saúde, à educação e o fim da Ditadura Militar. 

O término da ditadura militar pode ser entendido como decorrência   das 

inúmeras manifestações populares, ocasionados pela tomada de consciência 

proporcionado pelo movimento artístico brasileiro que induzia a população a sonhar 

e lutar por seus ideais. Assim, o compositor Chico Buarque de Hollanda,com sua 

obra,  foi peça fundamental para a  efetivação e implantação do regime  democrático 

brasileiro.     

Diante disso, espera-se com este projeto uma ação que leve os alunos a 

construir seu próprio ponto de vista histórico auxiliando-os a ter uma maior 

compreensão da realidade histórica. 

 Salienta-se ainda, que a música pode e deve ser utilizada como um 

documento importante para a disciplina de História, pois, além de outros, tem a 

função de ser um agente facilitador do progresso educacional.  

  

 



 
 

2.1 Aplicação da Intervenção Pedagógica na Escola e seus Resultados 

 

A intervenção pedagógica intitulada: A influência das canções de Chico 

Buarque de Hollanda, como protesto à Ditadura Militar no Brasil, foi aplicada em 

uma turma de 40 alunos do 9º ano do Ensino Fundamental do Colégio Estadual 

Olavo Bilac no município de Cantagalo - PR, no período matutino, de fevereiro a 

junho de 2017. A metodologia pedagógica empregada seguiu as orientações das 

Diretrizes Curriculares Estaduais de História, privilegiando o conteúdo da História do 

Brasil em consonância com o Projeto Político Pedagógico da Instituição Escolar com 

o intuito de desenvolver a consciência histórica dos alunos.  

 Concomitante a intervenção pedagógica ocorreu o GTR – Grupo de Trabalho 

em Rede, que faz parte de uma das atividades do PDE - Programa de 

Desenvolvimento Educacional, o qual se configura como uma interação entre a 

professora PDE e os demais professores da Rede Pública Estadual de Ensino.  

 No GTR acontece a socialização do estudo em questão e objetiva a formação 

continuada, a troca de experiências, aprofundamento teórico e discussão sobre o 

tema. O resultado do GTR foi excelente, pois, dos 25 professores inscritos, somente 

cinco não participaram das reflexões do grupo. A interação, a discussão, 

socialização e a troca de conhecimentos entre os professores de diferentes 

localidades do Estado do Paraná foi positiva e significativa, pois diante dos relatos 

dos cursistas, o trabalho possibilitou reflexões e melhorias em suas práticas 

pedagógicas. 

 Para que a intervenção obtivesse êxito e atingisse os objetivos propostos, as 

atividades foram organizadas e divididas em 32 horas/aula, que serão descritas 

sequencialmente.   

O início da implementação se deu com a apresentação da produção didático 

pedagógica/ Unidade Didática à equipe diretiva, Equipe Pedagógica, Conselho 

Escolar e pais.  

Em sala de aula, com a turma selecionada foi explanado através de slides 

como se daria o desenvolvimento das atividades no decorrer da implementação. 

Para investigar o que os (as) alunos (as) já conheciam sobre a Ditadura Militar 

no Brasil, canções de protesto e Chico Buarque de Hollanda foi aplicado um 

questionário intitulado “Você Sabe?” Por meio do questionário verificou-se que os 

(as) alunos (as) possuíam informações superficiais adquiridas, em sua maioria, por 



 
 

filmes sobre o assunto e alguns já ouviram falar de Chico Buarque, mas não o 

associavam com a música popular brasileira. 

Para diagnosticar a relação que os(as) alunos(as) mantem com a música, foi 

solicitado que os(as) alunos(as) em duplas, refletissem alguns questionamentos e 

socializassem seus pontos de vista com a turma. 

Com a introdução do tema realizado, partiu-se para a próxima atividade 

intitulada “Momento da audição”, onde, através de videoclipe, letras da canção 

impressa e roteiro para reflexão das canções, os (as) alunos (as) tiveram o primeiro 

contato com as músicas: Cálice – Apesar de Você – Roda Viva e Angélica do cantor 

e compositor Chico Buarque de Hollanda.  

Após esse primeiro contato/interpretação das canções, os(as) alunos(as) 

receberam um texto interpretativo de cada canção apreciada, socializando e fazendo 

uma leitura compartilhada. Em seguida, em duplas, responderam as atividades 

propostas, que foram socializadas com a turma, propiciando maiores reflexões sobre 

o contexto da Ditadura Militar. Com o término de tais questionamentos, os(as) 

alunos (as) em grupos, produziram uma paródia com as músicas analisadas e 

socializaram com os colegas.   

Os(as) alunos(as) participaram ativamente das atividades propostas, 

cumprindo assim, seu objetivo de compreender a importância das canções de Chico 

Buarque de Hollanda como resistência ao Regime Militar Brasileiro. 

Em seguida foi realizada a atividade cinema e pipoca: “Conhecendo Chico 

Buarque de Hollanda”, através do documentário “Chico – Artista Brasileiro”, dirigido 

por Miguel Faria Júnior com duração de 116 min, cujo objetivo foi apresentar aos 

alunos essa grande personalidade brasileira que influenciou toda uma geração a não 

silenciar-se diante das opressões sofridas pelo sistema.   

Com as atividades do filme a principal questão foi a de conhecer a vida, obra, 

ideologia, ponto de vista, e amigos de Chico Buarque de Hollanda. Partindo dessa 

questão, os (as) alunos (as), organizados em círculo, expuseram suas observações 

para os (as) colegas. Para homenagear esse grande artista brasileiro os alunos 

produziram textos em sua homenagem, que foram expostos no mural da escola. 

Para ampliar conhecimento e aprofundar-se teoricamente acerca do Regime 

Militar, os alunos foram organizados em grupos, se direcionaram a biblioteca e 

laboratório de informática e, realizaram uma pesquisa com questões previamente 



 
 

direcionadas. Em seguida, os grupos apresentaram o resultado dos estudos aos 

colegas da turma. 

Também foi realizada com os(as) alunos(as) uma viagem no tempo para 

conhecer as facetas do regime militar brasileiro, através do vídeo: Regime Militar 

narrado pelo historiador Boris Fausto que, com palavras simples e objetivas nos 

revelou essa página da história do Brasil. O historiador conseguiu nos proporcionar 

uma visão geral acerca do que foi o regime e suas mazelas a sociedade. Após 

apreciação da película foi estabelecido um diálogo/reflexivo com a turma para 

entender esse sistema opressor, tendo excelente participação dos alunos. 

Com o objetivo de levar ao conhecimento dos(as) alunos(as) que as mulheres 

também estavam na luta contra o regime e não se calaram por medo, ousando 

desafiar os militares por seus ideais, os alunos ouviram relatos reais e emocionantes 

dessas guerreiras, e fizeram uma reflexão/comparação com a atuação da mulher 

contemporânea no cenário político atual e outras reflexões pertinentes. 

E, para ilustrar o período, foi feita a leitura de charges produzidas no contexto 

da ditadura. As charges publicadas no período militar foram uma das alternativas 

que os artistas que criavam essa narrativa, encontraram para levar à população a 

reflexão e ao despertar da consciência histórico - crítica contra o regime militar. 

Para finalizar o projeto, seria realizado um festival de músicas de protestos. 

Onde, além de demonstrar as habilidades artísticas dos alunos, através da música, 

refletir sobre as atitudes de resistência e união de toda uma sociedade que culminou 

com o fim da Ditadura Militar no Brasil (1964-1985). Porém, devido a alguns 

contratempos essa atividade foi substituída por apresentações de peças teatrais. 

Levando em consideração a rotina de sala de aula pode-se considerar que a 

participação e o envolvimento dos alunos nas atividades propostas foram 

satisfatórios. Percebeu-se que com o uso da música de Chico Buarque de Hollanda, 

foi possível mostrar aos alunos um olhar crítico sobre a sociedade que estávamos 

estudando (“Ditadura Militar 1964-1985”), e, de forma dinâmica os(as) alunos(as) se 

envolveram na construção do conhecimento. 

   Observou-se, no decorrer da implementação, que os(as) alunos(as) se 

sentem mais estimulados a participar e interagir na aula quando a mesma utiliza 

recursos didáticos variados, criativos e não se detém somente na leitura de textos 

propostos nos livros didáticos. 



 
 

Dessa maneira, entende-se a intervenção pedagógica de forma positiva, pois 

teve receptividade por parte dos (as) alunos (as). Eles participaram das aulas, se 

mostraram interessados e empenhados em ampliar conhecimentos. 

Com esta produção pretendeu-se desenvolver o pensamento histórico dos 

alunos, seu senso crítico, analisando as diferenças e semelhanças entre passado e 

presente, buscando levar o mesmo a conhecer, argumentar e discutir com bases 

teóricas fundamentadas historicamente.  

  Desta forma, buscou-se proporcionar aos(as) alunos(as) conteúdos 

significativos para a construção do conhecimento histórico e oportunizar ao 

educando um olhar consciente e crítico sobre a sociedade e sobre si mesmo. 

 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

 A presente pesquisa procurou observar como a música contribui para que os 

(as) alunos (as) conheçam a história da nação brasileira, a história de um povo que 

ousou desafiar os militares, o sistema vigente, e a lutar bravamente pela 

democracia. Destacando que a música pode ser usada nas aulas de História, como 

um recurso enriquecedor, auxiliando o trabalho pedagógico e contribuindo na 

interpretação dos fatos, principalmente para os (as) alunos (as) do 9º ano.   

 Muitas vezes a música é vista somente como diversão e mera distração, mas 

podemos ressaltar que ela é uma fonte histórica inestimável no processo ensino e 

aprendizagem, pois proporcionou aos (as) alunos (as) uma maneira diferente de 

conhecer a história do povo brasileiro, proporcionando uma forma criativa e 

diferenciada de aquisição do conhecimento, contribuindo com uma concepção 

menos tradicional no ensino de História.   

 A experiência descrita com o uso da música em sala de aula despertou o 

interesse, a criatividade de forma dinâmica, lúdica e diferenciada, trazendo uma 

contribuição positiva, porque fez com que os(as) alunos(as) compreendessem a 

sociedade e o Regime Militar, possibilitando aos(as) alunos(as) uma reflexão 

aprofundada entre o passado e o presente e, ampliando conhecimento acerca do 

cantor e compositor Chico Buarque de Hollanda. 



 
 

 Como vivenciamos, as inúmeras formas pedagógicas de utilizar a música 

como aliada no processo ensino aprendizagem é notória, fascina professores e 

alunos de qualquer faixa etária e revela páginas da História. 
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