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MÚSICAS DE RESISTÊNCIA À DITADURA MILITAR 

 

(Obs. Organizamos esse arquivo a partir das sugestões apresentadas em apostila 

feita pelo  professor Osvaldo Mariotto Cerezer na disciplina de História da 

Educação II) 

 

Cálice (Chico Buarque & Milton Nascimento)  

 

Pesquisada em http://www.magossi9.hpg.ig.com.br/calice.htm 

  

Pai, afasta de mim esse cálice  

Pai, afasta de mim esse cálice  

Pai, afasta de mim esse cálice  

De vinho tinto de sangue  

Como beber dessa bebida amarga  

Tragar a dor, engolir a labuta  

Mesmo calada a boca, resta o peito  

Silêncio na cidade não se escuta  

De que nem me vale ser filho da santa  

Melhor seria ser filho da outra  

Outra realidade menos morta  

Tanta mentira, tanta força bruta  

Como é difícil acordar calado  

Se na calada da noite eu me dano  

Quero lançar um grito desumano  

Que é uma maneira de ser escutado  

Esse silêncio todo me atordoa  

Atordoado, eu permaneço atento  

Na arquibancada pra a qualquer momento  

Ver emergir o monstro da lagoa  

De muito gorda a porca já não anda  

De muito usada a faca já não corta  

Como é difícil, pai, abrir a porta  

Essa palavra presa na garganta  

Esse pileque homérico no mundo  

De que adianta ter boa vontade  

Mesmo calado o peito, resta a cuca  

Dos bêbados do centro da cidade  

Talvez o mundo não seja pequeno  

Nem seja a vida um fato consumado  

Quero inventar o meu próprio pecado  

Quero morrer do meu próprio veneno  

Quero perder de vez tua cabeça  

Minha cabeça perder teu juízo  
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Quero cheirar fumaça de óleo diesel  

Me embriagar até que alguém me esqueça  

 

Como Nossos Pais 

Elis Regina 

Composição: Belchior 

Pesquisado em http://elis-regina.letras.terra.com.br/letras/45670/ 

Não quero lhe falar meu grande amor das coisas que aprendi nos discos 

Quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo 

Viver é melhor que sonhar, eu sei que o amor é uma coisa boa 

Mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa 

Por isso cuidado meu bem, há perigo na esquina 

Eles venceram e o sinal está fechado prá nós que somos jovens 

Para abraçar seu irmão e beijar sua menina na rua 

É que se fez o seu braço, o seu lábio e a sua voz 

Você me pergunta pela minha paixão 

Digo que estou encantada com uma nova invenção 

Eu vou ficar nesta cidade, não vou voltar pro sertão 

Pois vejo vir vindo no vento o cheiro da nova estação 

Eu sei de tudo na ferida viva do meu coração 

Já faz tempo eu vi você na rua, cabelo ao vento, gente jovem reunida 

Na parede da memória essa lembrança é o quadro que dói mais 

Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo o que fizemos 

Ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pais 

Nossos ídolos ainda são os mesmos e as aparências não enganam não 

Você diz que depois deles não apareceu mais ninguém 

Você pode até dizer que eu 'tô por fora', ou então que eu 'tô inventando' 

Mas é você que ama o passado e que não vê 

É você que ama o passado e que não vê 

Que o novo sempre vem 

Hoje eu sei que quem me deu a idéia de uma nova consciência e juventude 

Tá em casa guardado por Deus contando vil metal 

Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo, tudo, tudo o que fizemos 

Nós ainda somos os mesmos e vivemos 

Nós ainda somos os mesmos e vivemos 

Ainda somos os mesmos e vivemos 

como nossos pais 

 

Prá não dizer que não falei de flores 

Geraldo Vandré 

Composição: Geraldo Vandré 

Pesquisada em http://geraldo-vandre.letras.terra.com.br/letras/46168/ 



Caminhando e cantando e seguindo a canção, 

Somos todos iguais braços dados ou não, 

Nas escolas, nas ruas, campos, construções, 

Caminhando e cantado e seguindo a canção, 

 

Vem, vamos embora que esperar não é saber, 

Quem sabe faz a hora, não espera acontecer, 

 

Pelos campos a 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, 

Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. 

 

 

Alegria, Alegria 

Caetano Veloso 

Composição: Caetano Veloso 

Pesquisada em http://caetano-veloso.letras.terra.com.br/letras/43867/ 

Caminhando contra o vento 

Sem lenço, sem documento 

No sol de quase dezembro 

Eu vou 

 

O sol se reparte em crimes, 



Espaçonaves, guerrilhas 

Em cardinales bonitas 

Eu vou 

 

Em caras de presidentes 

Em grandes beijos de amor 

Em dentes, pernas, bandeiras 

Bomba e brigitte bardot 

O sol nas bancas de revista 

Me enche de alegria e preguiça 

Quem lê tanta notícia 

Eu vou 

 

Por entre fotos e nomes 

Os olhos cheios de cores 

O peito cheio de amores vãos 

Eu vou 

Por que não, por que não 

 

Ela pensa em casamento 

E eu nunca mais fui à escola 

Sem lenço, sem documento, 

Eu vou 

 

Eu tomo uma coca-cola 

Ela pensa em casamento 

E uma canção me consola 

Eu vou 

 

Por entre fotos e nomes 

Sem livros e sem fuzil 

Sem fome sem telefone 

No coração do brasil 

 

Ela nem sabe até pensei 

Em cantar na televisão 

O sol é tão bonito 

Eu vou 

Sem lenço, sem documento 

Nada no bolso ou nas mãos 

Eu quero seguir vivendo, amor 

Eu vou 

Por que não, por que não...  

 

Apesar De Você 

Chico Buarque 

Composição: Chico Buarque 



(Crescendo) Amanhã vai ser outro día x 3 

 

Hoje você é quem manda 

Falou, tá falado 

Não tem discussão, não. 

A minha gente hoje anda 

Falando de lado e olhando pro chão. 

Viu? 

Você que inventou esse Estado 

Inventou de inventar 

Toda escuridão 

Você que inventou o pecado 

Esqueceu-se de inventar o perdão. 

 

(Coro) Apesar de você 

amanhã há de ser outro dia. 

Eu pergunto a você onde vai se esconder 

Da enorme euforia? 

Como vai proibir 

Quando o galo insistir em cantar? 

Água nova brotando 

E a gente se amando sem parar. 

 

Quando chegar o momento 

Esse meu sofrimento 

Vou cobrar com juros. Juro! 

Todo esse amor reprimido, 

Esse grito contido, 

Esse samba no escuro. 

 

Você que inventou a tristeza 

Ora tenha a fineza 

de “desinventar”. 

Você vai pagar, e é dobrado, 

Cada lágrima rolada 

Nesse meu penar. 

 

(Coro2) Apesar de você 

Amanhã há de ser outro dia. 

Ainda pago pra ver 

O jardim florescer 

Qual você não queria. 

 

Você vai se amargar 

Vendo o dia raiar 

Sem lhe pedir licença. 

 

E eu vou morrer de rir 

E esse dia há de vir 

antes do que você pensa. 



Apesar de você 

 

(Coro3)Apesar de você 

Amanhã há de ser outro dia. 

Você vai ter que ver 

A manhã renascer 

E esbanjar poesia. 

 

Como vai se explicar 

Vendo o céu clarear, de repente, 

Impunemente? 

Como vai abafar 

Nosso coro a cantar, 

Na sua frente. 

Apesar de você 

 

(Coro4)Apesar de você 

Amanhã há de ser outro dia. 

Você vai se dar mal, etc e tal, 

La, laiá, la laiá, la laiá……. 

 

Música Podres Poderes 

Caetano Veloso 

Pesquisada em  http://caetano-veloso.musicas.mus.br/letras/44764/ 

Enquanto os homens exercem seus podres poderes 

Motos e fuscas avançam os sinais vermelhos 

E perdem os verdes somos uns boçais 

Queria querer gritar setecentas mil vezes 

Como são lindos, como são lindos os burgueses 

E os japoneses mas tudo é muito mais 

Será que nunca faremos senão confirmar 

Na incompetência da América católica 

Que sempre precisará de ridículos tiranos? 

Será, será que será que será que será 

Será que esta minha estúpida retórica 

Terá que soar, terá que se ouvir por mais mil anos? 

Enquanto os homens exercem seus podres poderes 

Índios e padres e bichas, negros e mulheres 

E adolescentes fazem o carnaval 

Queria querer cantar afinado com eles 

Silenciar em respeito ao seu transe, num êxtase 

Ser indecente mais tudo é muito mau 

Ou então cada paisano e cada capataz 

Com sua burrice fará jorrar sangue demais 

Nos pantanais, nas cidades , caatingas e nos gerais 

Será que apenas os hermetismos pascoais 



E os tons e os mil tons, seus sons e seus dons geniais 

Nos salvam, nos salvarão dessas trevas e nada mais? 

Enquanto os homens exercem seus podres poderes 

Morrer e matar de fome, de raiva e de sede 

São tantas vezes gestos naturais 

Eu quero aproximar o meu cantar vagabundo 

Daqueles que velam pela alegria do mundo 

Indo e mais fundo tins e bens e tais 

Será que nunca faremos senão confirmar 

Na incompetência da América católica 

Que sempre precisará de ridículos tiranos? 

Será, será que será que será que será, 

Será que essa minha estúpida retórica 

Terá que soar, terá que se ouvir por mais zil anos? 

Ou então cada paisano e cada capataz 

Com sua burrice fará jorrar sangue demais 

Nos pantanais, nas cidades, caatingas e nos gerais 

Será que apenas os hermetismos pascoais 

E os tons e os mil tons, seus sons e seus dons geniais 

Nos salvam, nos salvarão dessas trevas e nada mais? 

Enquanto os homens exercem seus podres poderes 

Morrer e matar de fome de raiva e de sede 

São tantas vezes gestos naturais 

Eu quero aproximar o meu cantar vagabundo 

Daqueles que velam pela alegria do mundo 

Indo mais fundo 

Tins e bens e tais 

 

E  vamos à Luta 

Gonzaguinha 

Composição: Gonzaguinha 

Pesquisada em http://gonzaguinha.letras.terra.com.br/letras/259335/ 

Eu acredito é na rapaziada 

Que segue em frente e segura o rojão 

Eu ponho fé é na fé da moçada 

Que não foge da fera e enfrenta o leão 

 

Eu vou á luta com essa juventude 

Que não corre da raia a troco de nada 

 

Eu vou no bloco dessa mocidade 

Que não tá na saudade e contói 

A manhã desejada 
 

Aquele que sabe que é negro o coro da gente 



E segura a batida da vida o ano inteiro 

Aquele que sabe o sufoco de um jogo tão duro 

E apesar dos pesares ainda se orgulha de ser bresileiro 

 

Aquele que sai da batalha  

Entra no botequim, pede uma cerva gelada 

E agita na mesa logo uma batucada 

 

Aquele que manda o pagode 

E sacode a poeira suada da luta e faz a brincadeira 

Pois o resto é besteira 

 

E nós estamos ‘pelaí’... 

 

Eu acredito é na rapaziada 

Que segue em frente e segura o rojão 

Eu ponho fé é na fé da moçada 

Que não foge da fera e enfrenta o leão 

 

Eu vou á luta com essa juventude 

Que não corre da raia a troco de nada 

 

Eu vou no bloco dessa mocidade 

Que não tá na saudade e contói 

A manhã desejada 

 

Aquele que sabe que é negro o coro da gente 

E segura a batida da vida o ano inteiro 

Aquele que sabe o sufoco de um jogo tão duro 

E apesar dos pesares ainda se orgulha de ser bresileiro 

 

Aquele que sai da batalha  

Entra no botequim, pede uma cerva gelada 

E agita na mesa logo uma batucada 

 

Aquele que manda o pagode 

E sacode a poeira suada da luta e faz a brincadeira 

Pois o resto é besteira 

 

E nós estamos ‘pelaí’... 

 

Eu acredito é na rapaziada  

 
 

 

 

 


