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RESUMO  

 

Investiga a história dos festivais de música em Goiás, suas trajetórias, os sujeitos envolvidos, 

e seu papel na sociedade goiana entre a segunda metade da década de 1960 e a primeira 

metade da década de 1980, frente aos problemas sociais que se levantaram no período, as 

resistências e as relações de poder que se fazem presentes na rede de discursos apresentada 

neste trabalho. Trata a música como um dispositivo múltiplo. Tendo em vista que os festivais 

de música em Goiás foram espaços de memórias, paisagem sonora e ideológica, faz um 

levantamento de documentos de diferentes tipologias acerca destes, durante a Ditadura Militar 

Brasileira, entre os anos de 1966 e 1985. Tem como objeto os discursos produzidos no 

cenário desses festivais, e acerca destes, que por vezes reverberam na atualidade por meio da 

memória. Tenta dar visibilidade aos diferentes discursos que permearam os Festivais de 

Música em Goiás, ora levantando questões, ora disponibilizando e historicizando estes 

discursos na tentativa de contribuir com a história da relação entre música e Ditadura em 

Goiás. 

 

Palavras-chave: Ditadura Militar; Festivais de Música; Goiás; Resistência; Memória 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

It investigates the history of music festivals in Goiás, its trajectories, the subjects involved, 

and its role in Goiás society between the second half of the 1960s and the first half of the 

1980s, in the face of the social problems that arose in the period, the resistances and the 

relations of power that are present in the discourses network presented in this work. Treats 

music as a multiple device. Considering that the music festivals in Goiás are spaces of 

memories, sonorous and ideological landscape, it makes a survey of sources of different 

typologies about these during the Brazilian Military Dictatorship, between the years of 1966 

and 1985. Its object is the discourses produced In the scene of these festivals, and about these, 

which sometimes reverberate in the present time through memory. It tries to give visibility to 

the different discourses that permeated the Music Festivals in Goiás, sometimes raising 

questions, sometimes making available and historicizing these discourses in an attempt to 

contribute with the history of the relationship between music and Dictatorship in Goiás. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Diversas sonoridades compuseram, e compõem ainda, a sociedade brasileira, 

discursando e levando adiante representações dos sujeitos por meio das canções. O processo 

de Ditadura Militar no Brasil, período que pode ser estudado em diferentes perspectivas, 

sejam elas políticas, econômicas, sociais ou culturais, foi palco para diferentes 

acontecimentos, dentre os quais destacamos o “efervecimento” cultural na música brasileira 

da época (NAPOLITANO, 2002), voltado para resistências e busca de “brasilidade”, em 

diferentes sentidos, seja buscando uma Identidade Nacional, identidades e/ou contestando 

inúmeras vezes as ações repressivas, censuras e violências do regime militar (RIDENTI, 

2014).  

 Nos últimos anos, surgiram diferentes trabalhos voltados para a relação 

história/música no Brasil, muitos deles contextualizados com a Ditadura Militar brasileira. 

Entretanto, as pesquisas têm tido como referência, principalmente, os grandes centros do país, 

como o eixo Rio-São Paulo, e músicas de determinados artistas da MPB tradicional, tais como 

Caetano Veloso, Chico Buarque, Geraldo Vandré e Gilberto Gil, por exemplo, salvo algumas 

exceções. 

 Porém, a música é um elemento cultural sensível às experiências dos sujeitos 

(MORAES, 2005) e, portanto, nos perguntamos: o que dizem as canções goianas do período 

supracitado? Houve movimentos e espaços de expressão musical engajada em Goiás? Os 

artistas goianos estiveram, intencionalmente ou não, envolvidos na busca por diferentes 

resistências durante o regime militar? Houve engajamento musical em Goiás? Quais as 

ambiguidades que se apresentam entre música e ditadura militar nesse cenário conturbado da 

história do Brasil? Os “braços” do Regime Militar alcançaram Goiás, lugar central no país, e 

apesar da quantidade de trabalhos surgidos em 2014, o ano do cinquentenário do Golpe Civil 

Militar de 1964, consequentemente do início da Ditadura Militar no Brasil, ainda não se sabe 

ao certo a repercussão do Regime Militar no interior do país. Em Goiás, o estudo histórico dos 

desdobramentos do período é recente e se manifesta, principalmente, no campo dos problemas 

especificamente políticos, como a deposição de Mauro Borges em 1964, acerca dos partidos 

políticos, e conflitos agrários, tendo também alguns trabalhos voltados para o papel da Igreja 

no cenário de ditadura em Goiás e um trabalho voltado para a história da luta de algumas 

mulheres na Cidade de Goiás. Quanto à documentos e relatórios, o projeto Memórias 

Reveladas do Cidarq, a ANIGO (Associação dos Anistiados Pela Cidadania e Direitos 
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Humanos do Estado de Goiás) e Comissão da Verdade, Nacional e em Goiás, tem levantado 

documentações que colocam em pauta a intervenção do regime militar em nossa região 

naquela época, trazendo à vista uma documentação importante que mostra a repercussão da 

ditadura militar no Estado goiano.  

 No entanto, na perspectiva cultural, o campo de estudo do papel da música de Goiás e 

os espaços de engajamento artístico no cenário da Ditadura Militar carecem de pesquisa. 

Afinal, Goiás é considerado o berço do gênero sertanejo e é rico em diferentes gêneros de 

Música Popular, e se a música é um meio para entendermos o mundo (MORAES, 2005, p.55), 

a canção goiana não será diferente. 

 As canções populares embalam e compõem as experiências humanas coletivas e 

individuais nos acompanhando no cotidiano, pois são frutos de opções e criações sociais e 

culturais (MORAES, 2000), e “embalaram” experiências autoritárias, como no período de 

ditadura no Brasil, do qual nenhum estado brasileiro poderia ter ficado imune, perante os 

desdobramentos de censuras e repressões civis. Em entrevista à revista acadêmica Tempo e 

Argumento, Carlos Fico, acerca das perspectivas da produção historiográfica brasileira, diz 

que para além da abertura de documentos sigilosos, os estudos regionais dos programas de 

pós-graduação também podem trazer diferentes perspectivas dos processos de ditadura militar 

que aconteceram em diferentes lugares do Brasil, e não só, como mostram as pesquisas mais 

frequentes, em São Paulo ou Rio de Janeiro (FICO, 2013, p.477).  

 Diante do posto, esse trabalho investiga a história dos festivais de música em Goiás no 

contexto de Ditadura Militar no Brasil, entre 1966 e 1985, na tentativa de dar visibilidade a 

estes movimentos e espaços, paisagem sonora central de expressão artística entre a década de 

1960 e 1980. Estes espaços se consolidaram nacionalmente como lugar privilegiado de 

engajamentos estéticos e políticos dos compositores brasileiros. A chamada “Era dos 

Festivais”, como veremos adiante neste trabalho, inspirou a organização desses eventos em 

Goiás, que funcionavam como vitrine de exposição dos artistas ainda amadores. Mas não só. 

Frente aos problemas sociais, os festivais deram lugar às vozes de estudantes, trabalhadores e 

diversos sujeitos, que se posicionaram frente às mazelas de desigualdade social e outros 

temas. Cantaram o romance, mas enalteceram suas origens; cantaram a vida real. 

 Todavia, as músicas criadas no contexto em Goiás não são o objeto dessa dissertação, 

elas são apenas um dos tipos de materialidades discursivas com as quais trabalharemos, pois 

estão permeadas de discursos. Embora a música seja central e dispositivo principal nos 

próprios festivais, o objeto dessa pesquisa são os próprios discursos que foram produzidos e 

materializados em documentos diversos, acerca desses festivais e o pano de fundo que o 
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planeava. Essa rede de discursos nos possibilitará identificar sujeitos, desconstruir algumas 

verdades, evidenciar relações de poder e conjuntura vivida, e apontar o papel da música como 

dispositivo múltiplo na sociedade daquele contexto. Poderemos observar as resistências, as 

regularidades discursivas e as interdições desses discursos, por meio da análise do plano 

“acontecimental” dos mesmos (FOUCAULT, 1987,1996).  

 A documentação utilizada nesta pesquisa consiste em reportagens dos jornais “O 

Popular”, “Folha de Goiaz” e “Cinco de Março”, datadas entre 1964 e 1985; panfletos, 

revistas, regulamentos, cartazes, discos e músicas produzidos durante o período dos festivais 

de música em Goiás; documentários acerca destes festivais e do contexto dos mesmos; 

entrevistas qualitativas com testemunhas do contexto cultural e político, sendo estes artistas e 

produtores culturais. Por meio destes documentos delineamos o objeto dessa pesquisa, a fim 

de responder as questões propostas e hipóteses levantadas. Sendo que, a principal hipótese 

que move este trabalho, é a de que houve em Goiás resistências pontuais no cenário musical e 

os festivais foram, não só um espaço de oportunidade de início de carreira para os artistas, 

mas um lugar de engajamento social, ponto de encontro de jovens artistas, estudantes e 

trabalhadores de classes sociais diferentes, que utilizaram os festivais para expressarem seus 

talentos e seus ideais, frente à jurados reconhecidos nacionalmente no meio artístico e pessoas 

influentes da sociedade goiana. Os festivais, de certa forma, também foram uma projeção 

cultural do Estado. Portanto, o resgate da história dos festivais de música, e a investigação de 

sua conjuntura, são fundamentais para a história de Goiás. 

 Nesse ínterim, perceberemos que a memória se fará presente nos enunciados que 

apresentaremos, haja vista que os documentos que trataremos estão carregados de 

recordações. Por isso, mobilizaremos a ideia de Aleida Assman (2011) em torno do conceito 

de memória, e para articular a memória com as identidades mobilizaremos a ideia de Michael 

Pollack (1992) para pensar essa relação, juntamente com a ideia de memória discursiva 

presente na Análise do Discurso foucaultiana. 

 Buscaremos analisar a repercussão de narrativas discursivas, suas apropriações, alguns 

espaços de desenvolvimento desses enunciados, os sujeitos envolvidos, a recepção da crítica 

e, automaticamente, sua conjuntura histórica nacional e regional, e a trama que emerge de tais 

discursos. Sendo que o objetivo central desse trabalho é contribuir com a história da música 

em Goiás, apontando sua relação com a Ditadura Militar no Brasil e, consequentemente, em 

Goiás, na tentativa de articular as materialidades discursivas, os documentos e a historicidade 

dos enunciados (GREGOLIN, 2007), na tentativa de dar visibilidade e dizibilidade aos 
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acontecimentos que discorreremos, tentando apreender o movimento e aparecimento destes, 

buscando o ofício de historiar (ALBUQUERQUE JUNIOR, 2007).  

 Questionar as camadas dos discursos no método arqueológico e genealógico 

foucaultiano, nos permitirá ir às margens da história cultural e política de Goiás, construir a 

trama dos festivais, historicizar discursos imbuídos de memórias. Investigar, desconstruir, 

organizar e disponibilizar. Eis o desafio de operar a história. O desafio é perceber de que 

maneira as práticas discursivas e as redes de poder constituem as configurações culturais e 

históricas (RAGO, 1995). 

Tendo em vista o proposto, apresentamos no primeiro capítulo deste trabalho, os 

conceitos e ideias norteadoras dessa pesquisa, que nos ajudarão a desenvolver a narrativa 

historiográfica. Ressaltando os conceitos presentes nos construtos de Michel Foucault (1984, 

1987, 1996, 2010), relacionando-os à história. Neste espaço, abordamos principalmente as 

noções de poder e micro-poderes, discurso, resistência, biopoder e verdades. Mobilizaremos, 

juntamente com a teoria foucaultiana, as problematizações e justificativais de historiadores e 

teóricos especialistas do assunto: Paul Veyne (2014), Durval Muniz de Albuquerque Júnior 

(2011, 2007), Margareth Rago (1995), Judith Revel (2011), Maria do Rosário Gregolin (2007, 

2016) e Peter Burke (1992). Outro conceito para o qual chamamos atenção, é o conceito de 

memória discursiva (FERNANDES, 2012) e histórica individual e coletiva, mobilizando os 

construtos dos intelectuais e especialistas em memória, Aleida Assman (2011, 2013), Julio 

Arístegui (2004) e Michael Pollak (1992), acrescentados da ideia de operação historiográfica, 

de Michel de Certeau (2002).  

Já no segundo tópico do capítulo, tratamos da importância da música na sociedade e 

sua representação para a história, utilizando principalmente as problematizações de Sandra 

Jatahy Pesavento (2012) acerca das mudanças da abordagem historiográfica frente à nova 

História Cultural. Quanto à relação entre história e música, contamos principalmente com as 

pesquisas do historiador da música José Geraldo Vinci de Morais (2000).  

Sobre paisagem sonora, ou soundscape, buscamos no próprio Murray Schafer (2011), 

autor do conceito e da ideia,  o entendimento do ambiente se tornar um campo de pesquisa, 

juntamente com a análise da historiadora Virgínia de Almeida Bessa (2010). Para 

enxergarmos a música definida como narrativa histórica e memória, nos validamos da teoria 

de Marcos Napolitano (2007).  

Por fim, mobilizamos o conceito de dispositivo de Michel Foucault (1999, 2015), 

juntamente com Giles Deleuze (1990) e Albuquerque Junior (2011), para justificarmos o uso 

da música como um dispositivo discursivo, cultural, político e de poder, linguagem musical 
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como instituição do real, inseparável das relações de força e práticas sociais. Neste tópico, 

relacionamos importantes pesquisas em torno de música, história e ditadura militar no Brasil, 

destacando os trabalhos do sociólogo Marcelo Ridenti (2010, 2014), e dos historiadores 

Marcos Napolitano (2002, 2003), Gustavo Alonso (2011) e Paulo César Araújo (2013). 

No terceiro tópico do primeiro capítulo, traçamos um panorama do funcionamento da 

Ditadura Militar no Brasil, para assim perceber a aplicação da censura e repressão no país, 

tendo em vista que esse contexto se configura como campo acontecimental e plano de 

emergência dos discursos que investigaremos. Mobilizamos, principalmente, os construtos do 

historiador especialista em Ditadura Militar Brasileira, Carlos Fico (2001, 2014), 

acrescentando algumas problematizações levantadas pela Comissão Nacional da Verdade e 

pelos historiadores Maria Helena Moreira Alves (2005), Heloisa Maria Murgel Starling 

(2009), Marcos Napolitano (2014), Daniel Aarão Reis (2014), Renato Ortiz (2014) e Rodrigo 

Pato Sá Motta (2014). 

No segmento, também apontamos alguns acontecimentos marcantes, numa breve 

trajetória, e problematizações acerca da Ditadura Militar em Goiás, por ser o contexto 

regional e lugar de emergência dos enunciados que levantaremos ao longo do trabalho, para 

que possamos analisar as “respostas” e relaçãos  da criação e movimento dos artistas goianos 

em relação ao período, em Goiás. Foram mobilizados, neste mesmo tópico acerca da ditadura 

militar em Goiás, algumas problematizações da Comissao Nacional da Verdade em relação à 

ditadura em Goiás. Além disso, utilizamos a documentação relacionada pela ANIGO e 

matérias de jornais que registramos durante a pesquisa nos acervos. Abordamos os 

depoimentos de Mauro Borges e Adhemar Santillo em relação às consequências da repressão 

e perseguição do regime a ambos. O primeiro, consernente à sua deposição do governo em 

1964, o segundo em relação ao fechamento das rádios que coordenava em Goiás. Tratamos da 

deposição de Mauro Borges, fechamento de rádios e perseguição e pressão ao CERNE, 

repressão na imprensa de jornais goianos, principalmente o jornal Cinco de Março, 

pontuamos os conflitos estudantis com o regime militar na época e apontamos alguns 

trabalhos sobre a história da Ditadura Militar em Goiás. 

Por fim, no último tópico deste capítulo, tratamos dos arquivos e acervos documentais 

onde se efetuou a pesquisa, tipos de fontes, fonográficas, orais e textuais, e experiência da 

investigação. Tendo em vista que os acervos e documentos são de extrema valia ao ofício do 

historiador e constituem espaços de recordações e memória. A partir da busca nesses lugares é 

que delineamos o nosso recorte temporal e temático. 
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No segundo capítulo, discorremos acerca das projeções sonoras de Goiás, os festivais 

de música. Sendo que, no primeiro tópico, tratamos do panorama musical brasileiro 

denominado pela historiografia e críticos da música como A Era dos Festivais. Em sequeência 

a este breve panorama, abordamos então a história de parte dos festivais de música em Goiás, 

que se inspiraram nos grandes festivais da TV para criar um espaço de manifestação artística, 

voltado, a princípio, somente para os artistas goianos. Assim, procuramos dar visibilidade e 

dizibilidade aos organizadores e artistas envolvidos nesses festivais. E, através dos 

depoimentos desses sujeitos, pudemos observar o significado desses eventos no cenário 

musical goiano e no contexto de ditadura militar em Goiás. Apontamos alguns indícios de ter 

havido, em várias cidades interioranas, festivais de artes e música. No entanto, os mais 

conhecidos no estado foram o I Festival Goiano de Música Popular Brasileira, os Festivais 

Universitários de Música Popular Brasileira, Comunica-Som e o GREMI – Grandes 

Revelações da Mocidade Inhumense.  

Nestes tópicos acerca dos festivais, utilizamos como fonte trechos transcritos retirados 

dos jornais da época – como O Popular, Folha de Goiaz e Cinco de Março –, transcrição de 

depoimentos de organizadores dos festivais e de artistas goianos participantes desses eventos, 

constantes no documentário Naqueles Festivais, de Ranulfo Borges, e concedidos à autora 

deste trabalho. Além disso, nos embasamos em algumas músicas dos discos dos festivais I 

Festival de Música Popular Brasileira em Goiás e VII Comunica-Som, e em algumas músicas 

de discos de alguns desses artistas envolvidos, que posteriormente, ou simultaneamente, 

também lançaram alguns LP’s.  

No terceiro capítulo, nos dedicamos a investigar a história e conjuntura do GREMI, 

festival inenterrupto de maior longevidade de Goiás. Utilizamos, para além de matérias nos 

jornais da época, as revistas produzidas pelo CERNE e a própria organização do evento, 

contendo depoimentos de artistas conhecidos nacionalmente e regionalmente, críticos da 

música, organizadores do festival, membros da imprensa, representantes políticos da região e 

comissão de juris participantes. Na maior parte das vezes, as revistas também relacionavam os 

ganhadores dos festivais e expunham as músicas vencedoras dos concursos. Neste capítulo, 

relacionamos 3 tópicos distintos, a fim de organizar a singularidade de cada temporada do 

festival, que durou mais de uma década. No primeiro instante, tratamos da idealização e 

concretização do festival, levantando dados acerca dos idealizadores e do lugar de realização 

do evento. 

No segundo momento do capítulo, preparamos um tópico que contextualiza o GREMI 

na década de 1970. Nesse recorte, visualizaremos os efeitos das políticas públicas nacionais e 
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regionais, sendo evidenciados nos discursos acerca do festival. Marcos econômicos, políticos 

e culturais específicos moldaram o plano de fundo do desenvolvimento do GREMI nessa 

década.  

No terceiro momento do capítulo, destinado ao GREMI, contextualizamos o evento 

rumo às Diretas Já, na década de 1980. Apontamos os rumos nacionais que se mostravam no 

horizonte. Os discursos presentes no GREMI desta temporada, mostraram que os 

participantes do evento não estavam alheios aos acontecimentos que definiriam a volta da 

democracia no Brasil. Neste cenário, Goiás foi marcado por acontecimentos singulares, e as 

músicas dos participantes do festival mostravam as mudanças que estavam por vir, os anseios 

e as expectativas, mas também as recordações de momentos traumáticos que duraram mais do 

que deviam. 
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CAPÍTULO I 

COMPONDO A TRAMA DISCURSIVA 

 

Neste capítulo, trataremos dos conceitos norteadores da pesquisa, que nos ajudarão a 

desenvolver a narrativa historiográfica e a construir uma trama discursiva de investigação. 

Ressaltaremos a importância da música na sociedade e sua representação para a história, 

tendo em vista que o objeto desse trabalho é circulado pelas canções e seus espaços de criação 

e projeção. Traçaremos um panorama do funcionamento da Ditadura Militar no Brasil, para 

assim perceber a aplicação da censura e repressão no país. Nessa parte, poderemos observar 

que nada na ditadura era por acaso. Era tudo muito bem organizado e estendido a diversos 

cantos do país. É sob essa égide que se deram os festivais de música em Goiás. O período é 

ambíguo, permeado de adversidades. Na atualidade, percebemos, infelizmente, que uma parte 

da sociedade segue ignorando como o regime militar agia, dirigia o país. Alguns, inclusive, 

pedem a volta da ditadura militar. Para elucidar esse momento histórico em Goiás, 

apontaremos acontecimentos marcantes, breve trajetória e problematizações acerca da 

ditadura militar no Estado, por ser este o contexto e lugar de emergência dos enunciados que 

levantaremos ao longo do trabalho. A história desse contexto em Goiás ainda foi pouco 

explorada, por isso recorreremos a documentos encontrados nos acervos percorridos. 

Trataremos dos arquivos e acervos documentais, tipos de documentos com os quais 

trabalharemos e experiência da pesquisa, na tentativa de mostrar pontos de construção da 

pesquisa. Esse trajeto pelos acervos será mostrado a fim de contribuir com outros 

pesquisadores que se propuserem ao trabalho de investigação, sejam historiadores, estudantes 

ou simplesmente leitores interessados em conhecer a história de Goiás. 

 

1.1 Entre Foucault e a História: conceitos norteadores 

 

Entre as décadas de 1960 e 1970, a escrita da história passou por grandes mudanças. 

Desde então, passou de uma história que citava apenas grandes nomes e fatos, para uma 

história que colocava em cena sujeitos diversos, de diferentes posições sociais e lugares. 

Percebeu-se que, para compor a historiografia, era necessário reconhecer documentos para 

além dos tradicionais e oficiais. Tais documentos, utilizados para registrar o cotidiano da 

sociedade, estavam carregados de subjetividade. Percebeu-se, também, que para escrever 

história, os historiadores precisariam ampliar o olhar para diferentes disciplinas, como 

sociologia, filosofia, linguística e outras áreas do conhecimento.  
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Todas essas mudanças foram significativas, desde novas interpretações de fontes e 

inserção de novos documentos/monumentos, como música, fotografias, obras de arte variadas 

e filmes, à ampliação da interdisciplinaridade na escrita historiográfica; vieram de 

reformulações da escola dos chamados Annales, aperfeiçoadas já na terceira geração do 

movimento, denominado de História Nova, momento em que Le Goff e Pierre Nora 

chamaram atenção com seus estudos da memória social. Para Durval Muniz de Albuquerque 

Júnior (2007), a chamada Nova História foi influenciada por Paul Ricoeur e Michel de 

Certeau, mas também por Michel Foucault, porque tais estudiosos deram “primazia à análise 

das atividades descritas como culturais ou mais ligadas ao campo das práticas simbólicas, das 

mentalidades, do imaginário ou dos discursos” (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2007). 

Para o autor, Foucault buscou ressaltar as descontinuidades da história, pois qualquer 

costume ou determinação histórica estão sujeitos a serem interrompidos por acontecimentos. 

Albuquerque destaca a busca das singularidades dos discursos e dos sujeitos, as interdições, 

as regularidades e as verdades construídas que precisam ser recuperadas na trama do ‘dito e 

do não dito’. Assim, para Michel Foucault, o historiador não seria aquele que dita a verdade, 

mas aquele que indaga como determinado objeto se constituiu e a que estratégias pertence, 

pois para ele os discursos são produtos de um lugar, mas também de um sujeito que emerge 

das lutas de poder (Ibid., p. 145). Para Foucault, o passado se configura de diferentes formas e 

é desenhado na consistência que o próprio homem dá a ele, o ligando a uma memória, 

estratégias e construções de verdade. O historiador, dessa forma, não usaria “o bisturi da 

razão, mas insuflaria nova vida aos relatos que nos dizem o que era passado” (Ibid., p. 153). 

 Não à toa, Paul Veyne, conceituado historiador, teórico, filósofo e crítico, escreveu um 

texto cujo título é “Foucault revoluciona a história”, em “Como se escreve a história” (2014a) 

e “Foucault: seu pensamento, sua pessoa” (2014b).  Em ambos, defende as propostas de 

Foucault para fazer história. Veyne se refere a Foucault ora como filósofo, ora como 

historiador, embora esteja ciente da não aceitação do título para muitos outros historiadores. 

Para ele, Foucault revolucionou a história, porque ousou falar de sujeitos sem especificamente 

falar de um sujeito universal, mas preocupou-se com os modos de subjetivação, relações, 

práticas de vida, e procurou sempre responder o “como” acima do “o quê”. (VEYNE, 2014a). 

Por isso, as seguintes palavras na abertura de um dos seus escritos sobre o autor: 

 

No presente caso, o observador que é o herói deste pequeno livro tinha por nome 

Michel Foucault, aquele personagem magro, elegante e incisivo que nada nem 

ninguém fazia recuar e cuja esgrima intelectual manejava a pena como se fosse um 

sabre. É por isso que eu poderia ter intitulado o livro que vai ler ‘O samurai e o 

peixe vermelho’ (VEYNE, 2014b, p. 11). 
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De acordo com a historiadora Margareth Rago (1995), Foucault encontrou, no seu 

método arqueológico e genealógico, a maneira de questionar camada por camada de práticas e 

discursos. Ele mudou a forma como víamos o discurso, a verdade e, consequentemente, as 

relações de poder; e, porque não dizer, a própria história. Ainda segundo Rago, com ele 

podemos ver a história em tempo descontínuo, podemos lançar o olhar às margens e às 

minorias. Foucault, atento à Nova História, chamou atenção para a chamada “história 

problema”: “um trabalho de pesquisa histórica que servisse para iluminar e responder a uma 

problematização colocada pelo historiador, e que desenharia no percurso aberto o próprio 

objeto da investigação”. Enquanto se pensava nas grandes revoluções, o autor escrevia sobre a 

prisão e a loucura, sempre com foco nas margens das “centralizações” (RAGO, 1995).  

A partir de então, ficaria claro a importância de Michel Foucault, no que Michel de 

Certeau (2002) chamou de “operação historiográfica”.  Mas, o que caberia ao historiador? 

 

Assim, caberia ao historiador construir a trama correspondente ao acontecimento. 

No caso de um acontecimento da moda, que nos situasse nesse campo; se um evento 

político, seria necessário nos apresentar governantes e súditos. O que seria 

importante destacar no passado dependeria da construção da trama, da mesma forma 

que as causas atribuídas na origem do evento se definiriam em função da construção 

desta mesma trama. Portanto, os eventos históricos não existem como dados 

naturais, bem articulados entre si, obedientes às leis históricas e esperando para 

serem revelados pelo historiador bem munido. Um evento só ganha historicidade na 

trama em que o historiador concatená-lo, e esta operação só poderá ser feita através 

de conceitos também eles históricos. Ora, repentinamente, o chão dos historiadores 

desabou, pois já não contávamos nem com um passado organizado, esperando para 

ser “desvelado”, nem com objetos prontos, cujas formas poderiam ser reconhecidas 

ao longo do tempo, nem com sujeitos determinados, nem tampouco com o fio da 

continuidade que nos permitia pensar de uma maneira mais sofisticada em termos de 

processos históricos e sociais. E, ao invés de partirmos em busca da síntese e da 

totalidade, deveríamos aprender a desamarrar o pacote e mostrar como fora 

constituído, efetuando a ‘descrição da dispersão’ (RAGO, 1995, p. 73). 

 

 Trata-se, portanto, de um trabalho de investigar, desconstruir, organizar e 

disponibilizar a rede de discursos, as redes de poder. Afinal, a história não está pronta e 

acabada, esperando apenas que a encontremos. Precisa ser operada. Em 1969, o autor 

escreveu o livro que marcaria a metodologia da história: A arqueologia do saber”. E, em 

seguida, em 1970, outro não menos importante: “A ordem do discurso”. Dessas duas obras, se 

desdobram conceitos chave para a proposta a ser trabalhada no presente texto. Se, como 

citado acima, a trama só ganha historicidade delineada por conceitos, é necessário que 

“desamarremos” aqui alguns, a começar pelo conceito de poder. Afinal, uma questão 

importante se colocou para a propósito de se escrever a história: “A questão que se colocava 
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agora, era a de perceber de que maneira as práticas discursivas e as não-discursivas, as redes 

de poder constituem determinadas configurações culturais e históricas que resultam na 

produção de determinados objetos e de determinadas figuras sociais” (RAGO, p. 75). 

 O conceito de poder, observado por Michel Foucault ao longo de sua extensa obra, 

nunca foi colocado de forma unilateral, pelo contrário. Para ele, o poder está em toda parte e 

se dá principalmente nas relações. O poder não está somente no Estado, mas em todo o 

conjunto social. Uma mãe exerce poder sobre o filho, assim como o contrário. Nossas ações 

cotidianas se tornam relações de poder porque toda ação sobre o outro pode ser uma relação 

desse tipo. O poder não está apenas nas grandes revoluções ou grandes feitos, mas distribuída 

em micropoderes. É o que pode ser percebido em “Microfísica do poder” (1984).  

 Ao longo de sua obra, Foucault fala de diferentes tipos de poder e relações, lembrando 

que para ele toda relação é uma relação de poder. Em “O sujeito e o poder” (2010), ele deixa 

claro que o que é importante perceber é como esse poder se exerce na sociedade. 

Compreendeu que, para entender os sujeitos, precisaria entender o funcionamento do poder. E 

mais importante ainda, deixou claro que sua busca pela verdade sempre foi a forma como o 

sujeito se constituiu, e podemos entender que se interessou pelo sujeito historicamente 

construído, pois é na história que se poderia perceber as diferentes formas de luta contra a 

dominação (FOUCAULT, 2010). O poder está nos gestos, nas palavras, nas ações sobre 

ações, consequentemente nos discursos, nas resistências, na persuasão, nos jogos de palavras 

e verdades, e aparece na sociedade através de diferentes modalidades instrumentais:  

 

As modalidades instrumentais: de acordo com o fato de que o poder se exerce pela 

ameaça das armas, dos efeitos da palavra, através das disparidades econômicas, por 

mecanismos mais ou menos complexos de controle, por sistemas de vigilância, com 

ou sem arquivos, segundo regras explícitas ou não (FOUCAULT, 2010, p. 247). 

 

O poder não só coage e limita dentro da negatividade, mas atua na positividade, 

incitando e produzindo (Ibid.). Foucault trouxe à história a positividade do poder, e este se 

estabelece em rede na sociedade, como em uma malha de micropoderes: 

 

Se pensarmos o poder apenas negativamente, isto é, como força repressiva, que cala, 

silencia e abala, ficamos com uma dimensão reduzida de suas múltiplas 

manifestações. Trata-se, pois, de percebê-lo em sua dimensão relacional e em suas 

inúmeras formas de manifestação estratégica, nos vários momentos da vida social. 

Contra o mito libertário da ‘sociedade sem Estado’, Foucault revela que somos 

capturados por uma imensa rede de relações (...) Propôs, então, para o estudo das 

formas de dominação não apenas a análise dos regimes políticos, mas uma ‘analítica 

do poder’, uma microfísica do poder (RAGO, 1993, p. 23). 
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 A relação de poder defendida por Michel Foucault, e defendida por Rago, tampouco é 

uma relação de dominação sobre o outro. Onde há dominação total, consequentemente, não há 

uma relação de poder. Apenas violência por si só, que não pode ser chamada de poder. O que 

nos leva a outro conceito pertinente às relações defendidas pelos autores, conceito caro no 

presente trabalho: resistência.  

 Por resistência não se quer dizer apenas pegar em armas ou simplesmente fazer guerra 

ou revolução. O que Foucault propõe é que a resistência é um tipo de poder em sua forma 

positiva de estratégia e luta de diversas formas. Ele foi acusado por outros críticos de defender 

um poder sobre o outro sem possibilidade de luta, isso porque o autor estudou diferentes 

perspectivas do poder disciplinar principalmente em “Vigiar e Punir” (2014), na década de 

1980. A partir dessa obra, ficou conhecido por investigar as formas de subjetivação dos 

corpos dos condenados na prisão, o controle, a composição das forças, os exames pelos quais 

os presos eram submetidos, as formas de vigilância, as sanções normalizadoras, e claro, a 

punição. É a partir desse momento que surge seu pensamento acerca do poder sobre o corpo, 

denominado de biopoder. Não significa, porém, que estas formas de poder sejam únicas, 

porque mesmo em uma sociedade chamada por ele de disciplinar, há resistência, luta, 

estratégias de poder que, como já observamos, estão em toda parte e não podem ser exercidas 

apenas por aqueles que tem cargos de autoridade ou poderes estatais: 

 

Com frequência se disse - os críticos me dirigiram esta censura - que, para mim, ao 

colocar o poder em toda parte, excluo qualquer possibilidade de resistência. Mas é o 

contrário! Quero dizer que as relações de poder suscitam necessariamente, apelam a 

cada instante, abrem possibilidade de resistência e resistência real que o poder 

daquele que domina tenta se manter com tanto mais força, tanto mais astúcia, quanto 

maior for a resistência. De modo que é mais a luta perpétua e multiforme que 

procuro fazer aparecer do que a dominação morna e estável de um aparelho 

uniformizante. Em toda a parte, se está em luta - há a cada instante, a revolta da 

criança que põe seu dedo no nariz à mesa, para aborrecer seus pais, o que é uma 

rebelião, se quiserem -, e a cada instante, se vai da rebelião à dominação, da 

dominação à rebelião; e é toda esta agitação perpétua que gostaria de fazer aparecer 

(FOUCAULT, 2015, p. 227). 

 

 O conceito de resistência em Foucault também está ligado à ideia de transgressão. 

Inicialmente, antes da década de 1970, transgressão era apenas quando um indivíduo, por 

meio de um procedimento, conseguia impedir os sucessos de dispositivos de classificação, 

identificação e normatização do discurso (REVEL, 2011). É o que esclarece Judith Revel em 

“Dicionário Foucault”. Notadamente, a partir de 1970, o termo resistência começa a aparecer 

em detrimento de transgressão e ganha uma complementação no seu sentido, pois aparece 

sempre relacionado às relações de poder. É a resistência que estabelece relações, podendo ser 
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o seu resultado, ao abrir espaços de transformação baseados em estratégias e táticas de luta. 

Portanto, resistência e poder são um par, nenhum menor ou maior que outro; onde um está, o 

outro igualmente exerce: “portanto, não é fundamentalmente contra o poder que nascem as 

lutas, mas contra alguns efeitos de poder, contra alguns Estados de dominação, num espaço 

que foi, paradoxalmente, aberto pelas relações de poder” (REVEL, 2011, p. 129).  

 Há diferentes formas de resistir, e a proposta que o autor nos lança é justamente a de 

“analisar as relações de poder por meio do confronto das estratégias” (FOUCAULT, 2010, p. 

276), “localizar sua posição, descobrir seu ponto de aplicação e os métodos empregados” 

(Ibid.). É o que buscaremos apontar ao longo dos outros capítulos, ao articularmos esse 

conceito às investigações postas na presente pesquisa. 

 Outros conceitos norteadores surgem na teia das relações de poder: verdade, discurso 

e acontecimento.  Como já se pode observar, dentro das “teias” de poder se encontram 

conceitos definidores do que pode ser uma relação de poder.  Na teoria foucaultiana e na 

metodologia de análise historiográfica abordada na mesma linhagem, esses conceitos são 

inseparáveis do poder. E também impossíveis de serem deixados de lado na investigação 

arquegenealógica que aqui se pretende fazer. Isso porque já ficou claro para os historiadores 

que não há uma verdade absoluta de todas as coisas e fatos. Para Foucault, na verdade, o que 

existem são construções de verdades, e cabe a nós desconstruí-las, para que assim se escreva a 

história. Nesse caso, a verdade que queremos desconstruir é a que enquadra a música goiana 

em um lugar de pura alienação, enquadramentos que marginalizam e banalizam a história da 

música e dos engajamentos políticos em Goiás. Para Foucault, a sociedade é atravessada pelos 

jogos de verdade que atravessam todo o discurso social, institucional ou não, e se articulam 

em toda a prática social (FOUCAULT, 1996). É o que o autor propõe em “A ordem do 

discurso” (1996). Mas, o que é o discurso?  

 Para o autor, o discurso é mais do que um sistema de palavras escritas. Trata-se de 

entender o conceito como um conjunto de acontecimentos dispostos e manifestos na essência 

do próprio discurso. “Nada mais é do que a reverberação de uma verdade” (Ibid., p.46).  E há 

que se atentar para determinadas ordens do discurso. Estamos falando de identificar 

regularidades discursivas, interdições singularidades, efeitos e conjunturas acontecimentais 

que definem que discurso é mais do que um plano de palavras sem sintoma, é um conjunto de 

práticas, práticas discursivas.  O plano discursivo interessou Foucault, e como bem define 

Maria do Rosário Gregolin, uma estudiosa do discurso e construtos foucaultianos: “Toda 

produção de sentido é um discurso”. Seja em forma de escritos, pintura, arquitetura, falas e 

atos que produzem sentido, esses discursos são sempre controlados. A análise dessas 
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materialidades discursivas permite interrogar as diferentes produções de verdades e 

construções históricas. Nas fotos, a materialidade são as cores e o enquadramento, na dança 

são os gestos, na música o som e o sentido. No corpo está o discurso; o próprio corpo é uma 

superfície de acontecimentos (GREGOLIN, 2016).  

Foucault se perguntava: como os discursos produzem verdades de certos momentos 

históricos? Que tipo de verdades os discursos produziram historicamente? Como os discursos 

nos produzem? (Ibid.). Portanto, pensar no conceito de discurso é também pensar em práticas. 

Porque os discursos são atravessados pela prática, no sentido da experiência. Para Foucault, 

prática, pensamento, ação, experiência e discurso andam juntos. No interior dos discursos 

estão os enunciados a serem analisados. 

De acordo com Peter Burke, na Nova História “tudo tem um passado que pode em 

princípio ser reconstruído e relacionado com o restante do passado” (BURKE, 1992, p. 11). 

Para Michel de Certeau, os discursos são históricos porque fazem parte de determinadas 

operações e são definidos por determinados funcionamentos e não podem ser vistos 

independentes das práticas das quais se fazem (CERTEAU, 2002, p. 32). De acordo com 

Foucault, indo ao encontro com tais pensadores mencionados, a história é também uma 

prática e, portanto, toda esta prática envolve práticas discursivas, que por sua vez, envolvem 

justamente o posicionamento dos sujeitos nos grupos sociais, e os enunciados que comportam 

estes sentidos sociais: 

 

Então vemos que, o discurso não é nem semântica, nem ideologia, nem implícito. 

Longe de nos convidar a julgar as coisas a partir das palavras, Foucault mostra, ao 

contrário, que elas nos enganam, que nos fazem acreditar na existência de coisas, de 

objetos naturais, governados, enquanto essas coisas não passam de correlato das 

práticas correspondentes, pois a semântica é a encarnação da ilusão idealista. E o 

discurso também não é ideologia: seria quase o contrário (VEYNE, 2014a, p. 253). 

 

Para Michel Foucault, analisar os enunciados é também pensar a condição do discurso, 

seu plano discursivo, sua vontade de verdade, sua condição de verdade legitimada em 

instituições e saberes, que em conjunto com as práticas  dos sujeitos que se colocam na 

sociedade ao longo do tempo, ao longo da história (FOUCAULT, 1996, p. 15-17). Assim, em 

Arqueologia do saber, afirma que: 

 

Empreender a história do que foi dito é refazer, em outro sentido, o trabalho da 

expressão: retomar enunciados conservados ao longo do tempo e dispersos no 

espaço, em direção ao segredo interior que os precedeu, neles se depositou e aí se 

encontra (em todos os sentidos do termo) traído. Assim se encontra libertado o 

núcleo central da subjetividade fundadora, que permanece sempre por trás da 

história manifesta e que encontra, sob os acontecimentos, uma outra história, mais 
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séria, mais secreta, mais fundamental, mais próxima da orvigem, mais ligada a seu 

horizonte último. Essa outra história que ocorre sob a história, que se antecipa 

(FOUCAULT, 1987, p. 140). 

  

 Mas o discurso é também uma série de acontecientos, segundo a teoria foucaultiana 

(REVEL, 2011). Não é possível estudar o discurso sem enxergá-lo, tendo em vista “suas 

condições, seus jogos e seus efeitos”, as interdições do discurso e o arquivo que o envolve 

(FOUCAULT, 1987), pois é preciso questionar nossa própria vontade de verdade e “restituir 

ao discurso seu caráter de acontecimento; suspender enfim, a soberania do significante” 

(FOUCAULT, 1996, p. 51), tal como afirma Maria do Rosário Valencise Gregolin: 

 

A discursividade tem, pois, uma espessura histórica, e analisar discursos significa 

tentar compreender a maneira como as verdades são produzidas e enunciadas. 

Assim, buscando as articulações entre a materialidade e a historicidade dos 

enunciados, em vez de sujeitos fundadores, continuidade, totalidade, buscam-se 

efeitos discursivos. Foucault propõe analisar as práticas discursivas, pois é o dizer 

que fabrica as noções, os conceitos, os temas de um momento histórico. A análise 

dessas práticas mostra que a relação entre o dizer e a produção de uma “verdade” é 

um fato histórico (GREGOLIN, 2007, p. 15). 

 

 Este acontecimento de que fala Foucault (1987), se produz, como ele mesmo refere, 

“como efeito e em uma dispersão material”, que só conseguiremos entender se nos propomos 

a desconstruir discursos de verdade. Busca-se o enunciado e o plano discursivo na tentativa de 

fazer do enunciado uma espécie de “átomo do discurso” justamente porque a gramática não 

dá conta do mesmo, porque o importante é o que se produz no próprio ato do discurso, “no 

fato de ter sido anunciado”, fazendo com que os efeitos dos discursos ganhem mais 

importância porque, tal como afirma Foucault, cada ato tomaria corpo em um enunciado 

(Ibid.). Destaca-se o lugar e a condição de emergência de um discurso.  

Desta forma, estudar o tempo em que emergiram tais enunciados faz parte da 

investigação e análise do objeto desta pesquisa, que são os discursos produzidos na paisagem 

sonora (SCHAFER, 2011) dos festivais e os discursos acerca do mesmo. Estejam esses 

discursos materializados em músicas, reportagem ou críticas de recepção em jornais e 

revistas, ou em entrevistas: 

 

O referencial do enunciado forma o lugar, a condição, o campo de emergência, a 

instância de diferenciação dos indivíduos ou dos objetos, do Estado das coisas e das 

relações que são postas em jogo pelo próprio enunciado: define as possibilidades de 

aparecimento e de delimitação do que dá à frase seu sentido, à proposição seu valor 

de verdade (FOUCAULT, 1987, p. 104). 
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É nesse bojo de pensamentos que se inscreve o que podemos chamar de memória 

discursiva, o reaparecimento de acontecimentos pelos discursos: 

 

[...]ou seja, a memória, enquanto reutilização de acontecimentos discursivos 

passados, um discurso atualizado em outro, ou em outros. A história é condição para 

a memória, porque cabe a ela explicitar as condições, o lugar, e o momento em que 

os discursos foram produzidos e rearticulados a outros discursos (FERNANDES, 

2012, p. 96). 

 

Ainda para Fernandes, compreender o funcionamento da memória discursiva é 

entender como funciona o social, e a história como lugares em que os sujeitos se inscrevem, 

pois este social está imbuído de práticas e valores. Assim sendo, a memória ancora o discurso 

na história (Ibid., p. 97).  

Dessa forma, os acontecimentos discursivos de que fala Foucault (2003, p. 255-256) 

resultam da memória, ou das memórias, em funcionamento, por meio de narrativas que 

podem constituir o próprio sujeito, nunca desvinculado de seu meio, exposto a outros 

acontecimentos cotidianos. Entretanto, o conceito de memória na história é amplo e pode ser 

enxergado sob diferentes prismas. Considerar-se-á neste trabalho a noção de memória 

defendida pelos estudiosos que mobilizaremos a seguir.  

Em “La história vivida” (2004), Julio Aróstegui aborda uma relação plausível entre 

experiência, memória e, consequentemente, com o tempo, que nem é só passado ou só 

presente, mas passado, presente e futuro. Para o autor, a memória é a chave para constituição 

das relações sociais, porque traz ao presente a noção de experiência quando possibilita a 

recordação ordenadamente e permanentemente, permitindo o registro de determinadas 

experiências (Ibid., p. 157). 

Para Aleida Assman (2011), especialista em memória cultural, a memória, tal como a 

história, é uma forma de recordar. Ambas são inseparáveis, sendo que os modos de 

recordação estão nas mãos de todos e não só de especialistas. Em “Espaços da recordação” 

(2011), um livro escrito durante o processo de rompimento coletivo do silêncio sobre o 

Holocausto e o período do nazismo na Alemanha, a autora está preocupada com as formas e 

as transformações da memória, e sugere que se deixe as polaridades entre história e memória, 

e se comece a pensar as duas em conjunto. O que chama atenção no estudo da autora, é que 

ela consegue, ao longo do texto, nos fazer entender a relação da memória com a identidade 

coletiva ou individual; a memória não seria coerção, mas coesão. E isso pode ajudar a 

compreender a necessidade que as pessoas têm de consagrar e invocar a memória na 

atualidade. Em entrevista à Unicamp, intitulada “Lembrar para não repetir”, cujo tema é 
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relacionado à instauração da Comissão Nacional da Verdade no Brasil e à experiência do 

trauma, estudado por Assman, a autora fala da importância que tem a superação dos traumas 

de violência na história da América do Sul. Nesse ponto, sua resposta está voltada para o caso 

da ditadura militar no Brasil. 

A importância da memória também é invocada para resolver o trauma de uma 

sociedade, para que se chegue a um futuro mais “resolvido”. Outra relação importante que a 

autora faz entre história, memória, tempo e sociedade, está em sua definição para a memória 

cultural e na sua justificativa para o título do seu livro “Espaços de recordação”: 

 

Num sentido mais amplo, espaços de recordações significam que a memória não é 

só uma “maleta”, na qual se colocam as coisas, mas uma espécie de esfera dentro da 

qual as pessoas se comunicam e onde vivemos. O conceito é um pouco mais amplo 

de espaço de recordação. Podemos conectar isso com o conceito de nação. A nação 

cria para si um espaço de imaginação no qual ela se localiza e no qual ela se orienta, 

dirige suas ações. A lembrança está muito ligada à imaginação. [...]. A memória 

cultural é um tipo de memória que sobrevive ao tempo, que transcende o tempo de 

vida do indivíduo. Existiu antes de mim e existirá depois de mim. Participo dessa 

memória cultural enquanto estiver vivo. Como essa memória existe por um longo 

tempo, os mortos podem se comunicar com os vivos e os vivos podem se comunicar 

com as próximas gerações. Se não tivéssemos esse conceito, cada um só teria à 

disposição sua própria memória e não haveria essa memória cultural (ASSMAN, 

2013). 

 

Na sua fala, a memória está associada à experiência de vida das pessoas, ao 

imaginário, a um tempo múltiplo, que a conecta com outras gerações. Como se não bastasse, a 

justificativa para a busca da rememoração fica evidente na busca em conjunto com a 

identidade: 

 

Podemos, portanto, dizer que a memória é um elemento constituinte do sentimento 

de identidade, tanto individual como coletiva, na medida em que ela é também um 

fator extremamente importante do sentido de continuidade e de coerência de uma 

pessoa ou de um grupo em sua reconstrução de si [...]. A memória e a identidade são 

valores disputados em conflitos sociais e intergrupais (POLLACK, 1992, p. 200-

212). 

 

A memória, tal como o discurso, se materializa em diferentes planos, inclusive em 

diferentes tipos de linguagens artísticas. O discurso pode ser carregado de memória, ser 

vestígio, fragmento do passado, se reverberando no presente e futuro. É interessante observar 

que as memórias individuais podem ser transpostas para a memória cultural. As memórias são 

fortalecidas “por esteios materiais e corpóreos como bordadura, pintura, ritmo, dança e 

música e constituem o refúgio da memória cultural” (ASSMAN, 2011, p. 150).   
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 No entanto, para que a memória seja mobilizada pela história, é necessário que se faça 

uma “historicização” da mesma. Que é o que já chamamos anteriormente de operação 

historiográfica, ideia defendida por Michel de Certeau (2002). Refletindo sobre os refúgios da 

memória cultural, tendo em vista que a música faz parte deste lugar, pode se entender que ela 

constitui uma materialidade imbuída de memórias e recordações que podem ser trazidas para 

o campo, além das lembranças individuais; que transposta para o campo da memória cultural 

ou/e social e da história. Mas, para tanto, é preciso conceituar a música e os espaços em que 

ela habita, dando prioridade ao sentido que ela ganhou nos últimos anos na historiografia e na 

musicologia, sentido que vai além de ser apenas um “reflexo da sociedade”.  

Os discursos serão mobilizados nessa pesquisa, pois estão carregados de memórias. 

Sejam eles materializados em músicas, depoimentos, críticas e outros esteios. A memória, 

como veremos, está presente na música e nos lugares culturais que ela habita.  

 

1.2 Música, sentido e sociedade: entre memória e história 

 

É comum ouvirmos dizer, até mesmo no meio acadêmico, que a música é um reflexo 

da sociedade. Mas ainda hoje essa afirmação seria suficiente? A música seria apenas um mero 

reflexo do social? A história cultural construiu um legado que parece responder essa pergunta, 

ao afirmar que a cultura passou a ser considerada agente primordial no processo de mudança 

da história (PESAVENTO, 2012). Sendo a música uma arte, e esta, por sua vez, parte 

constituinte da cultura, a música é parte constituinte da sociedade. A relação da música com a 

sociedade ultrapassa o status de reflexo, uma vez que afastamos “os costumeiros 

reducionismos mecânicos que constantemente tentam determinar as relações culturais como 

simples reflexos das estruturas históricas mais gerais” (MORAES, J., 2000, p. 212). 

Entende-se que o social é composto por diferentes tipos de paisagens, sejam estas 

corpóreas e incorpóreas, materiais e imateriais. Não obstante, o IPHAN reconhece a música 

como patrimônio cultural imaterial:  

 

Os bens culturais de natureza imaterial dizem respeito àquelas práticas e domínios 

da vida social que se manifestam em saberes, ofícios e modos de fazer; celebrações; 

formas de expressão cênicas, plásticas, musicais ou lúdicas; e nos lugares (como 

mercados, feiras e santuários que abrigam práticas culturais coletivas). A 

Constituição Federal de 1988, em seus artigos 215 e 216, ampliou a noção de 

patrimônio cultural ao reconhecer a existência de bens culturais de natureza material 

e imaterial (INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO 

NACIONAL, 2014). 
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Dito isso, fica claro que os vestígios do passado e as práticas do presente não são 

compostos apenas por documentos e práticas visuais ou escritos, mas sonoridades e escutas 

reais, por vezes sinalizadas não apenas no papel, mas em materialidades audíveis. Ou até 

mesmo gravadas na memória dos indivíduos que as passam de geração em geração (BESSA, 

2010). 

Mas afinal de contas, o que é paisagem sonora? Esse conceito, que é uma tradução do 

original soundscape, foi configurado por Murray Schafer em 1977, e trazido ao Brasil apenas 

em 1997, com a tradução de “The tuning of the word” – “A afinação do mundo”. Nele, o 

autor traçou um objetivo claro: mostrar que o ambiente acústico poderia se tornar um campo 

de pesquisa. Schafer (2011, p. 13) afirma ter feito nada mais do que “um relato histórico da 

paisagem sonora até 1975”. Ele tratou dos sons da vida, do vilarejo à cidade, da revolução 

industrial, da percepção, da acústica, dos ruídos e simbolismos, do silêncio, e da música que 

vai além de tudo isso, ou em conjunto a tudo isso, e do papel da música como símbolo de 

poder nas guerras. Todas essas noções para dar sentido à seguinte afirmação: “A paisagem 

sonora é qualquer campo de estudo acústico. Podemos referir-nos a uma composição musical, 

a um programa de rádio ou mesmo um ambiente acústico como paisagens sonoras” (Ibid., p. 

23). Somado a esses exemplos, temos os ambientes performáticos da música, tais como os 

festivais no Brasil de décadas atrás, o teatro e os shows. Todo esse circuito musical constitui 

campos acústicos, sonoros. Para Schafer, era importante entender que as paisagens sonoras do 

passado podiam ser reconstruídas. Como o fizeram os romancistas Tolstói, Thomas Hardy e 

Thomas Mann (Ibid., p. 25). A partir de então, é proposto ao historiador o desafio da 

“reconstrução”, amparado em diferentes suportes, registros, significações e narrativas. 

Para Michel Foucault, a multiplicidade dos laços e das relações entre música e outros 

elementos da cultura é surpreendente, sendo ela muito mais sensível às transformações da 

tecnologia e muito mais ligada às outras artes. Essa integração se dá devido à articulação da 

música aos diversos ritos sociais, presentes em diferentes temporalidades no mundo: música e 

religião, música e representação teatral, música e significações políticas e culturais e de 

afirmação individual e coletiva (FOUCAULT, 2015, p. 408-410). 

 Para o historiador da música José Geraldo Vinci de Moraes (2010), é preciso distinguir 

as projeções da história na música, escutando as reverberações dos acontecimentos nas 

sonoridades produzidas pelas sociedades. Assim, a história cultural da música seria a história 

cultural das sonoridades, capaz de quebrar barreiras, se distanciando de planos homogêneos e 

se aproximando de descontinuidades sem fronteiras, sem manter rigidez de gêneros e isolar as 

tradições eruditas e populares. Só assim a historiografia brasileira poderia se amplificar 
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(MORAES, 2010). Nessa trama, as práticas individuais e coletivas dos sujeitos sociais, por 

meio do som, são capazes de reconstruir partes da realidade social e cultural, e por meio desse 

entendimento o historiador pode dar importância à música popular e suas materialidades 

como fonte e monumento para a história (MORAES, 2000).  

  Afinal, nosso convívio na sociedade está cercado por trilhas sonoras, e é a forma 

verso-canção, a música popular, a principal responsável por embalar as diversas experiências 

e trajetórias humanas, capaz de atingir indivíduos com diferentes níveis de escolarização e 

classes sociais, pois tem poder de comunicação alcançando amplitude na realidade social 

(Ibid.).  

 Para Napolitano, a música popular brasileira não aconteceu apenas como um conjunto 

de eventos, mas também como narrativa definida pela memória e pela história: “Construindo 

um enredo, vivo, aberto e imprevisível, sujeito à revisões ideológicas, reavaliações estéticas e 

novas configurações do passado e futuro” (NAPOLITANO, 2007, p. 7). Assim, pode-se dizer 

que a história da música popular brasileira não está pronta. Cabe ao historiador investigar sua 

urdidura, os espaços e conjunturas que a envolvem, os discursos que as atravessam, a 

paisagem que as emolduram, dando historicidade, inclusive, às memórias e identidades dos 

sujeitos que a circulam. 

 Convencionamos dizer que a música é imbuída de narrativas discursivas, práticas 

culturais, discursos ditos e não ditos, acontecimentos e memórias em funcionamento, 

constituindo, portanto, um campo de poder, sendo uma espécie de dispositivo discursivo, 

cultural, político e social, tendo em vista o que é o poder e o que é o dispositivo para Michel 

Foucault. O que nos instiga a investigar as verdades e relações de poder representadas nos 

discursos das canções. Tais discursos materializados nessas sonoridades evidenciam 

historicidade, singularidade e ambiguidade que representam tais narrativas, componentes da 

“Ordem do discurso” (FOUCAULT, 1996). 

 Vários tipos de dispositivos de poder são colocados por Foucault ao longo de sua obra, 

dos quais podemos citar, por exemplo: dispositivos de regulamentação de discursos, 

dispositivo de sexualidade, dispositivos discursivos que sustentam práticas, dispositivos 

securitários ou de segurança, dispositivos de saber e dispositivos disciplinares. Em “As 

palavras e as coisas” Foucault (1999) coloca o dispositivo como “episteme” onde o conceito é 

“estritamente discursivo”, entretanto tempos depois, o conceito de “dispositivo contém 

igualmente instituições e práticas”: 
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[Um dispositivo é] um conjunto decididamente heterogêneo que engloba discursos, 

instituições, organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas 

administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas, morais, 

filantrópicas, em suma: o dito e o não-dito [...]. O dispositivo é a rede que se pode 

estabelecer entre esses elementos (FOUCAULT, 1999, p. 137 apud REVEL, 2005, 

p. 40). 

 

O problema é, então, para Foucault, o de interrogar tanto a natureza dos diferentes 

dispositivos que ele encontra quanto sua função estratégica (REVEL, 2005, p. 40). 

 

 Gilles Deleuze fala do conceito de dispositivo que Foucault criara como um 

dispositivo que se constitui em linhas visíveis e invisíveis. Linhas de enunciação, força e 

subjetividade, inclusive. Entretanto, Deleuze acredita que é preciso desenredar as linhas de 

um dispositivo, tal como Foucault propõe que se faça: interrogar estes dispositivos 

encontrando sua função estratégica.  Ainda para Deleuze, a historicidade dos dispositivos nos 

remete à importância dos regimes de enunciados. Tais dispositivos, atravessam os limiares em 

direção a campos variados da sociedade (DELEUZE, 1990, p. 155). 

É preciso, então, desconstruir as verdades, observando a historicidade da canção que 

aqui chamamos de dispositivo de poder, discursivo, cultural e social. Dispositivo este que teve 

suas funções estratégicas nas construções de verdades nos processos históricos, de uma 

resistência ou de buscas de identidades. Entende-se que as produções de verdade se davam, e 

se dão, nas grandes instituições, mas também nas práticas discursivas culturais, e em toda a 

estrutura de relação entre os sujeitos, sejam em suas práticas cotidianas ou em sua produção 

dentro de instituições governamentais ou não. 

Assim, as canções perpassam os campos discursivos da sociedade, indo em direção a 

resistências, buscas de identidades, embalando os anseios de sujeitos, de um povo, de uma 

sociedade. Quando se coloca a canção como um dispositivo, é porque se acredita que nela se 

cruza o dito e o não dito, no sentido de que o discurso é mais do que escrita e fala – é ligado a 

um conjunto de práticas, linguagens materializadas em sons e sentidos.  

Para Durval Muniz de Albuquerque Júnior (2011), as diversas formas de linguagem, 

tais como a música, a literatura, o teatro, a pintura, são ações, práticas inseparáveis de uma 

instituição, que não só representam o real, mas identicamente o instituem. E o dispositivo é 

nada mais que essa teia de práticas discursivas e não discursivas, relações de força e sentido, 

de caráter estratégico; relações que se fortalecem com as práticas artísticas, políticas, 

econômicas, que não se determinam, mas se conectam na trama da história e dos espaços. 

Espaços de encontro entre poder e linguagens.  
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É possível, portanto, dizer que a música é parte da instituição social, que é atravessada 

por práticas sociais e que pode responder a urgências históricas, qualidade de um dispositivo. 

Ela é também um tipo de estratégia social, um dispositivo de subjetivação, saber/poder, que é 

capaz de produzir uma verdade, qualidades do discurso no pensamento foucaultiano 

(FOUCAULT, 1984). Por isso, passível de desenredo e investigação. E desenredar um 

dispositivo e investigar um discurso, requer antes de mais, no processo da arquegenealogia, 

entender seu campo acontecimental. Porque é a historicidade e o lugar de fala que darão 

significado à escrita historiográfica.  

Para Marcos Napolitano, a música popular pode ser considerada um tipo de repertório 

de memória coletiva. Pesa sobre ela a industrialização da cultura e do mercado, e ela continua 

se articulando como produto da modernidade, um eixo da vida cultural moderna. No Brasil, 

essa compreensão da importância da música se deu com sua disseminação pelo rádio e pelos 

discos, a partir da década de 1960, época de sua consagração como instituição 

(NAPOLITANO, 2007). 

Mas antes da vinculação entre música popular e mercado, essas canções surgiram 

como entretenimento pago ou não, em festas, bares, teatros, circos, cafés, encontros informais 

etc. Gradativamente esse status foi mudando, levando artistas a se profissionalizarem, e 

consequentemente, com tecnologias diferentes, puderam expor seus trabalhos de forma 

amplificada por meio, a princípio das rádios, depois da TV e dos discos (MORAES, 2000). 

Sobre o papel do rádio na proliferação da música popular Albuquerque Jr. sintetiza que: 

 

O rádio, ao mesmo tempo em que é estimulado a falar do país, revela sua 

diversidade cultural. Estações de rádio, como a Rádio Nacional, vão se constituir em 

polos de atração para manifestações artísticas e em especial musicais de várias áreas 

do país. É nelas, que nasce concentra-se e se dispersa o que se vai chamar de Música 

Popular Brasileira. A música até então se diferenciava da canção, era considerada 

apenas a de caráter erudito. A música produzida pelas camadas populares, no 

entanto, adquire nova importância num momento em que a preocupação com o 

nacional e com o popular passa a definir toda produção cultural e artística 

(RISÉRIO, 1988 apud ALBUQUERQUE JÚNIOR., 2011, p. 174).  

 

Sobre a relação dos artistas com a indústria cultural é preciso o cuidado de enxergar a 

o universo musical como não sendo apenas essa massa mercadológica homogênea que alguns 

supõe. Moraes defende que embora essa relação dos artistas com a indústria cultural tenha 

sido fator importante, não significa que “cultura popular contemporânea” seja igual a “cultura 

de massa” com sinônimo de lixo cultural (Ibid., p. 213). É essa “pejoratividade” em relação à 

música popular que ajuda a consolidar o preconceito em relação à sua criação. 



 
 

39 

Ao se tratar do percurso musical brasileiro entre as décadas de 1960 e 1980, mais 

precisamente entre 1964 e 1985, período de Ditadura Militar brasileira, é preciso ter em conta 

os diferentes processos pelo qual a música popular brasileira passou. Seja em suas categorias 

de mercado, arte, ou engajamento político e social. Tendo em vista o processo ambíguo de 

ditadura e ao mesmo tempo, modernização no Brasil. 

 Acerca dos autores que tratam da relação entre música e história não poderia 

negligenciar o trabalho do historiador José Geraldo Vinci de Moraes (2000, 2010), já citado 

anteriormente, na sua busca pela memória musical brasileira e seus apontamentos 

metodológicos para construir uma historiografia musical; do historiador Arnaldo Daraya 

Contier (1988) na sua pesquisa densa acerca da música erudita e moderna brasileira 

destacando inclusive as contribuições de Villa Lobos e Mário de Andrade; da professora 

Eleonora Zicari Costa de Brito (2008) que investiga a música na perspectiva da representação, 

memória e identidades junto à interdisciplinaridade com a linguística; da professora Maria 

Izilda Mattos (2005) que estudou e estuda principalmente as trajetórias de artistas na vida 

boêmia do Rio de janeiro e São Paulo e as representações de gênero na música; do professor 

Adalberto Paranhos (2015) que aborda a música no Estado Novo de Vargas retomando 

também a historiografia da música popular brasileira; da professora Thereza Negrão (1997); 

percussora nos estudos de história e música trabalhando com conjuntos documentais e 

discursos musicados procurando sempre evidenciar  o papel do sujeito; da professora Maria 

Amélia Garcia Alencar (2009), que  trabalha a música na perspectiva folclórica no viés da 

representação, religiosidade, regionalismo e gênero; a musicóloga e historiadora Ana 

Guiomar Rêgo Souza (2007) que pesquisou a paisagem sonora na cidade de Goiás; do 

musicólogo, compositor e professor de literatura José Miguel Soares Wisnik (1989) nos 

estudos de relação entre o som e o sentido; do músico e linguista Luiz Augusto de Moraes 

Tatit (1995) que aborda o estudo da canção numa abordagem semiótica; da musicóloga e 

historiadora Vanda Freire (1992-2014) que evidenciou as relações da música, sociedade e 

ensino e da musicóloga e historiadora Magda Miranda Clímaco (2008) que pesquisou a 

paisagem sonora do choro em Brasília e suas expressões no cotidiano. 

  A área de relação da história e música brasileira vem sendo delineada já há algum 

tempo no Brasil e desaguado em várias vertentes, sendo assim impossível tratar de todas elas, 

embora todas sejam muito importantes para o debate historiográfico musical de modo geral. 

Por isso faremos um recorte, voltado especificamente para música, história e Ditadura Militar 

no Brasil, embora essa área igualmente tenha sido muito explorada. Há sempre que se fazer 

escolhas bibliográficas, teóricas e metodológicas. 
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Para tanto, destacamos, a prncípio, as pesquisas de Marcos Napolitano (2002, 2003, 

2007), Paulo Sérgio Araújo, Gustavo Alonso (2011) e Marcelo Ridenti (2010-2014), que se 

debruçam pela pesquisa da música entre os anos 60 e 80 durante a ditadura, nos mostrando 

movimentos culturais específicos do momento, conflitos ideológicos e estéticos dentre outras 

questões que nos ajudam a entender o panorama histórico musical do presente trabalho. 

Em “História & Música” (2002), Marcos Napolitano abordou a constituição de uma 

determinada forma musical e o campo de estudo da música no Brasil, focando a relação 

História/Música propondo uma história cultural da música, e a trajetória da MPB tradicional 

em três épocas distintas no nosso país. Deste estudo destaca-se a reflexão de Napolitano 

acerca da MPB da década de 1960 e 1980 como materiais cultural e ideológico, chamando 

atenção para o tom nacionalista das canções no cenário das lutas culturais dos anos 60, os 

festivais e a indústria fonográfica da época, levando em conta o contexto de Ditadura Militar 

incluindo a repressão, censura, exílio, trauma, abertura política inclusive a própria estética 

musical e o efervecimento cultural daquela época. 

Em “Hoje preciso refletir um pouco: ser social e tempo histórico na obra de Chico 

Buarque de Hollanda – 1971/1978” (2003), Napolitano destaca o teor de protesto na obra de 

Chico Buarque. Em “Cultura Brasileira: Utopia e Massificação 1950-1980, a cultura a serviço 

da revolução” (Ibid., 2001), a resistência das artes em relação a todas as ditaduras dos anos de 

chumbo, é refletida na busca da bossa nova engajada na década de 1960, as manifestações da 

UNE e seu envolvimento com o papel da música na resistência brasileira frente ao regime 

militar, o nacionalismo em canções, a relação da música e dos festivais com a televisão 

brasileira e a indústria cultural moderna no Brasil, a expectativa ideológica do público em 

relação aos artistas de esquerda, o papel do tropicalismo musical, o cenário de abertura 

política, as estratégias de censura, repressão e propaganda do governo militar. Em “A Síncope 

das Idéias” (Ibid., 2007) o autor retoma o estudo da tradição e da modernidade no país dos 

anos de chumbo, e a importância de trajetória de identidade assumida nas canções ao longo da 

Ditadura Militar brasileira. Ao mesmo tempo, coloca a música orquestrada entre memória, 

história e narrativa. Chama atenção para o hibridismo que o movimento de bossa nova 

incorpora a partir dos anos 60. Destaca o papel dos festivais de canção, que permitiu a 

consagração da MPB renovada.  

Essa sigla, mais do que definição de um grupo, se tornou na verdade uma instituição. 

Ao mesmo tempo em que disseminava ideologias, realiza-se como produto de mercado e 

inovação estética. As transformações pelas quais a MPB passou, fez com que artistas de 

diferentes espaços colocassem em debate sua prática. A essa sigla somou se uma gama 
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variada de perspectivas musicais, poéticas e ideológicas. O tema da resistência e consciência 

nacional popular, e a colocação do problema político ideológico, fizeram com que os artistas 

se vissem diante de impasses estéticos e sociais. 

Já numa perspectiva diferente de Marcos Napolitano, Paulo César Araújo, em “Eu Não 

Sou Cachorro, Não: Música Popular Cafona e Ditadura Militar” (2013) investiga não só a 

música dita MPB nas famosas vozes de Chico Buarque, Elis Regina, Caetano Veloso e 

artistas do mesmo estilo, mas também os chamados “artistas cafona”, classificados como 

bregas da música brasileira, alienados, sem cultura e sem engajamento. Araújo mostra que a 

música cafona é também resistência e busca de Identidade Nacional, é ambiguidade. Araújo 

percorre não só a produção fonográfica dos artistas, mas também o cotidiano nos moldes da 

história cultural. De acordo com a pesquisa Paulo César Araújo (2013), “cafona” ou “brega” é 

toda aquela produção musical que o público de classe média não identifica à “tradição” ou à 

“modernidade”: 

 

Digo ‘público de classe média’, porque os segmentos populares, o chamado povão, 

não têm maiores preocupações com raízes ou vanguardas. Por isso eles admiram 

tanto um Agnaldo Timóteo como um Jackson do Pandeiro, cantor compositor 

paraibano que não é considerado ‘brega’, porque no próprio nome dele encontram-se 

ecos daquelas duas vertentes: Jackson ‘modernidade’, Pandeiro ‘tradição’. Aliás, 

nenhum artista da música brasileira que traz em seu nome instrumentos como 

pandeiro, viola e cavaquinho é rotulado de ‘brega’ ou ‘cafona’. O fato é que o cantor 

ou compositor neste país que não tiver sua obra identificada à ‘tradição’ ou à 

‘modernidade’, está condenado ao desprezo da crítica e ao esquecimento por parte 

dos ‘enquadradores’ da memória da nossa música popular (ARAÚJO, 2013, p. 353). 

 

 O autor tira do esquecimento artistas como Benito Di Paula, Waldik Soriano, Nelson 

Ned, Dom e Ravel, Wando e outros, isso, no palco da Ditadura Militar, abordando as 

repressões, as censuras, a violência, o autoritarismo e as estratégias sociais. De acordo com o 

próprio Agnaldo Timíteo, não existe música brega, mas sim analistas preconceituosos (Ibid.). 

Nos propomos então a deixar de lado esses enquadramentos, e não privilegiar apenas 

tradicionais compositores da sigla MPB dos grandes centros ou apenas aqueles reconhecidos 

nacionalmente e internacionalmente, como veremos adiante nos nomes que surgem dentro dos 

festivais de música em Goiás e na cena musical goiana. Decidimos olhas às margens desses 

enquadramentos, considerando todas as músicas e obras relacionadas nesse trabalho como 

músicas populares, embora, por questão de extensão e recorte, não consigamos neste 

momento analisar e apontar nessa dissertação todos os gêneros musicais e artistas que se 

fizeram presentes na história da música goiana. Por questão metodológica de recorte, 
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privilegiamos aqueles que de algum modo estiveram envolvidos nos festivais de música em 

Goiás e no plano de fundo que alicerçou esses festivais. 

Esse novo olhar de Araújo para a música do período supracitado no Brasil influenciou 

o trabalho de Gustavo Alves Alonso Ferreira (2011). Alonso em “Simonal - Quem Não Tem 

Swing Morre Com a Boca Cheia de Formiga” (2011b) faz uma biografia do cantor e 

compositor Wilson Simonal, procurando esclarecer toda a dinâmica da memória construída 

acerca do “esquecido” artista Wilson Simonal. Em meio ao regime militar, Simonal ganhou 

fama de dedo duro, alienado, ufanista. Na busca pela identidade do artista, Alonso afirma que 

Simonal foi exilado em seu próprio país. Em “Cowboys do Asfalto: música sertaneja e 

modernização brasileira” (2011a) aponta a marginalização do sertanejo, inclusive pela MPB 

tradicional, colocando o estilo caipira na representação da modernidade. O autor busca neste 

trabalho resgatar a imagem do sertanejo e em alguns momentos registra a aproximação das 

canções ditas caipiras com a estética da MPB, as apropriações que se fez deste tipo de canção, 

a representação da terra e dos elementos rurais nos festivais de televisão na época da Ditadura 

Militar Brasileira. Em uma opinião contraditória, Alonso critica a esquerda, principalmente a 

memória de resistência que se construiu em torno da sigla MPB tradicional. 

Alonso concorda com Napolitano na afirmação de que a MPB é efeito de uma série de 

lutas e batalhas intelectuais em busca da “essência” do povo brasileiro (ALONSO, 2011a, p. 

46). Destaca-se, porém no trabalho do autor, a riqueza de informações e abordagem 

metodológica no que se refere à história da música da década de 1960 à década de 1990, 

evidenciando não só a representação do campo na canção na Ditadura Militar, mas também os 

conflitos entre parâmetros estéticos e ideológicos entre diferentes segmentos da música 

brasileira, inclusive a música caipira. O trabalho de Alonso gera polêmica pelo fato do autor 

não concordar com a memória de resistência que se formou em torno da MPB tradicional. 

Mais polêmica ainda é sua defesa de que a maioria da população vivia, na verdade, mais uma 

“época de ouro” do que “um período de sombras”, “anos de chumbo”, “Estado de exceção”, 

“época do terror”; e essa seria a justificativa do apoio de inúmeros indivíduos da sociedade na 

época ao regime militar. Alonso afirma que “a sociedade não estava amordaçada pela 

ditadura; ela falava o que a ditadura queria ouvir” (Ibid., p. 107). O contraditório talvez seja a 

generalização que o autor faz quando usa nesta frase a palavra sociedade, colocando todo o 

corpo social em um quadrado só. Em uma defesa contraditória, diz que o processo de 

Ditadura Militar no Brasil foi apenas “uma época de continuidade de manifestações políticas e 

culturais da sociedade” (Ibid., p. 121) no qual o apoio dos artistas ao Regime Militar pode ser 

justificado principalmente pelo Milagre Econômico e as políticas de favorecimento ao povo 
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daquela época. O autor diz estar de acordo com o pensamento do sociólogo Marcelo Ridenti 

quando aborda as ambiguidades sociais do povo brasileiro (2014), no entanto, Ridenti, não 

coloca em questão o apoio ou a negativa de apoio dos artistas no mesmo tom que Alonso. 

Em “Brasilidade Revolucionária” (2010) e “Em Busca do Povo Brasileiro” (2014), 

Ridenti reflete principalmente a complexidade do ser brasileiro e a brasilidade 

revolucionária que buscaram os intelectuais, sobretudo os cantores e compositores no Brasil, 

evidenciando a busca pelo ser sujeito do intelectual, do artista, cantor, ator, escritor, 

compositor, mas também do trabalhador.  Preocupado em desvendar os imaginários e as ações 

dos artistas e intelectuais de esquerda, embasados nas classes médias e seus meios artísticos, o 

autor busca ver na arte a busca também da identidade nacional através das pequenas 

revoluções, dualismos, lutas cotidianas representadas na arte de cada um. Destaca ainda as 

canções de artistas tradicionais da MPB daquela época que representaram a vida nos morros e 

a questão agrária no Brasil. Destaca o papel da canção no regime militar na busca pela 

liberdade do povo e não apenas de alguns. Defende, entretanto que é preciso não exagerar na 

“politicidade” das canções e reflete também a afinidade do público que não era da classe 

média da época. A aproximação da canção e o povo, dos intelectualizados e a desigualdade 

social. O autor coloca os artistas no campo do imaginário urbano daquele tempo, buscando 

refletir os contornos de resistência e repressões, mas também a modernidade que repercutia no 

campo dito intelectual. Ridenti deixa de encarar o povo de forma dicotômica, do bem e do mal 

para destacar as ambiguidades em relação à ditadura, principalmente quando se trata do 

campo artístico, porque antes de ser artista o homem é um ser humano, um civil no fogo 

cruzado, no meio de uma gente que queria ser povo. Este trabalho se relaciona com a obra 

desses autores porque fica evidente em suas obras que o contexto de Ditadura Militar no 

Brasil relacionado com a história da música é composto por ambiguidades e diversidades. 

Seja no espaço dos festivais ou na vida noturna da cidade ou no campo, artistas de diferentes 

segmentos ideológicos e gêneros musicais expuseram suas perspectivas por meio de sua obra, 

de forma amadora ou profissional. As resistências nas lutas cotidianas também se farão 

presentes nesse trabalho. Observaremos nos próximos capítulos que o cenário musical goiano 

e os artistas que dele participaram tiveram suas vidas marcadas por lutas estéticas e 

ideológicas, atravessadas por problemas de diferentes ordens. Ao mesmo tempo em que a 

modernidade da indústria cultural afetava a música brasileira, carreiras se construíam, 

festivais aconteciam, discursos de brasilidade eram ressaltados junto aos ideais 

revolucionários. 



 
 

44 

 Diante do exposto, se observa que a música e seu enredo se relacionam fortemente 

com a história e memória. No quadro de Ditadura Militar no Brasil suas manifestações foram 

capturadas pelo olhar do presente de diferentes ângulos. Desse quadro se sobressai uma 

afirmativa: a música não é um mero reflexo. Tampouco a Música Popular é apenas 

entretenimento. Sua dimensão estética e ideológica marcou posição na história brasileira, 

embora não se reconheça sua dimensão total ainda. Instigam-se seus regimes de verdade, sua 

extensão memorialística, sua capacidade de subjetivação.  

 Talvez por esse motivo devamos acreditar que a música surgiu no mundo tanto para 

fortalecer laços sociais e resolver conflitos, quanto para romper relações nas esferas de poder, 

mas a emoção é também motivo dessa existência, porque exercitando emoções podemos 

estabelecer relações com o outro, e de alguma forma a música corporifica nossas emoções 

(JORDAIN, 1998). Corporifica, portanto, nossos ideais, nossas lutas cotidianas internas e 

externas, individuais e coletivas. 

É interessante observar que o uso da música como arma no período de Ditadura no 

Brasil se deu tanto na direita como na esquerda. Embora simbolicamente permaneça a 

memória musical amparada pelos intelectuais nas lutas de esquerda. Mas, se por um lado a 

música engajada marcou a luta dos estudantes e artistas engajados, por outro foi utilizada 

como propaganda do regime. Também é necessário considerar que seu papel na sociedade da 

época não se deu na dicotomia do bem e do mal, tampouco seus criadores podem ser vistos 

nessa ótica. O que não se pode negar é seu papel de registro histórico, seu poder documental e 

monumental para a historiografia. Impossível negligenciar seu status de dispositivo múltiplo, 

artístico, político, cultural, discursivo, prático e social, e de poder em determinadas 

circunstâncias, em um contexto tão complexo da nossa história. Contexto em que a música foi 

chave para diversos movimentos culturais de caráter estéticos e engajados, dos quais 

destacaremos os festivais de música, precisamente em Goiás, lugar privilegiado da música e 

dos discursos que a permeiam e rodeiam. 

  

1.3 Ditadura Militar no Brasil e em Goiás 

 

Durante vinte e um anos, o Brasil viveu um regime de exceção, entre 1964 e 1985. 

Direitos conquistados legitimamente foram revogados. Ir e vir livremente já não tinha mais o 

mesmo significado. Censura, vigilância e repressão se tornaram máquina chave do regime 

militar que tomou o poder do Estado em 1964. O anúncio das reformas de base, reformas 

estruturais e institucionais, feito por João Goulart foram respondidas com a Marcha da 
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Família com Deus, pela Liberdade em São Paulo e a Revolta dos Marinheiros (fatores 

deflagradores) somados a planos estratégicos da política de oposição articulados já 

anteriormente. O que veio a seguir a esses eventos simbólicos marcou o início de um novo 

cenário no Brasil, o Golpe-Civil Militar em 31 de marco de 1964, que trazia consigo sombras 

inimagináveis ao futuro do país. E embora esse golpe não tenha sido imposto formalmente 

com pressuposto de uma ditadura militar, inaugurou o regime: 

 

A imprensa, a Igreja Católica, amplos setores da classe média urbana. Instituições 

que, anos depois, se tornariam fortes opositores do regime – como a Ordem dos 

Advogados do Brasil (OAB), a Associação Brasileira de Imprensa (ABI) ou a 

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) – tiveram atitudes no mínimo 

dúbias naquele momento. Portanto, é preciso ter em mente que o golpe não foi uma 

iniciativa de militares desarvorados que decidiram, do nada, investir contra o regime 

constitucional e o presidente legítimo. Houve apoio da sociedade (FICO, 2014, p. 8). 

 

O apoio de considerável parte da sociedade ao golpe de 1964 justifica que o 

denominemos como golpe-civil militar e não apenas militar. Mas a pergunta que move o 

historiador Carlos Fico ao problematizar esse evento traumático é o questionamento do 

porquê deste apoio. O que levaria a sociedade a apoiar um golpe dessa natureza? A resposta 

não é exata, até porque há indícios de que Goulart tinha chance de vencer as eleições de 1965, 

segundo pesquisas do Ibope na época. Ocorre que tendo em vista isso, a saída foi justamente o 

ataque da oposição. Havia teses de que Jango pretendia dar um golpe para que, aliado às 

esquerdas, tornasse seu governo efetivamente comunista.  O Alto Comando da “Revolução” 

anunciava uma série de medidas de suposta “salvação nacional”: 

 

A Junta Militar prometia ‘restaurar a legalidade’, reforçar as ‘instituições 

democráticas ameaçadas’ e restabelecer a ‘composição federativa da nação’, 

rompendo o poder excessivamente centralizado do governo federal e devolvendo 

poderes ao Estado. Prometia, sobretudo, ‘eliminar o perigo da subversão e do 

comunismo’ e punir, os que, no governo, haviam enriquecido com a corrupção 

(ALVES, 2005, p. 63). 

 

O que ficou muito claro para a historiografia é o movimento anterior ao golpe, 

consistido em campanha de desestabilização e conspiração, a fim de enfraquecê-lo. Mas a 

premissa de defender o país dos comunistas foi a justificativa para o golpe, chamado pelos 

que o defendiam de “revolução de 1964” ou “revolução redentora” (FICO, 2014). 

Fico chama atenção para o questionamento atual de muitos estudiosos que têm 

insistido em chamar o golpe de 1964 de “golpe-civil militar”, e a ditadura de ditadura “civil-
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militar” e não só militar. Defende o uso de “golpe-civil militar”, mas não de ditadura -“civil 

militar” explicando que: 

 

Não é o apoio político que determina a natureza dos eventos da história, mas a 

efetiva participação dos agentes históricos em sua configuração. Nesse sentido, é 

correto designarmos o golpe de Estado de 1964 como civil-militar: além do apoio de 

boa parte da sociedade, ele foi efetivamente dado também por civis. Governadores, 

parlamentares, lideranças civis brasileiras, e até o governo dos Estados Unidos da 

América, foram conspiradores de deflagradores efetivos, tendo papel ativo como 

estrategistas. Entretanto, o regime subsequente foi eminentemente militar e muitos 

civis proeminentes que deram o golpe foram logo afastados pelos militares 

justamente porque punham em risco seu mando. É verdade que houve o apoio de 

parte da sociedade também à ditadura posterior ao golpe, como ocorreu durante o 

período de grande crescimento da economia conhecido como ‘milagre brasileiro’, 

mas, como disse antes, não me parece que apenas o apoio político defina a natureza 

de um acontecimento, sendo possivelmente mais acertado considerar a atuação dos 

sujeitos históricos em sua efetivação. Por isso, admito como correta a expressão 

‘golpe civil-militar’, mas o que veio depois foi uma ditadura indiscutivelmente 

militar (FICO, 2014, p. 10). 

 

Para Fico, a “opinião pública” se mostrava estupefata com as arbitrariedades seguidas 

ao golpe. A cada mandato uma promessa de volta à democracia. O país viveria sob a égide de 

uma série de arbitrariedades, dentre elas, principalmente, os Atos Institucionais.  

O primeiro AI veio logo, em 1964, suprimindo direitos políticos, cassando mandatos e 

colocando alguns militares em reserva. Inicialmente o responsável foi o general Costa e Silva, 

ativo na junta militar que geria o país pós Golpe, e depois Castelo Branco já como primeiro 

presidente do Regime Militar. De acordo com a cientista política Maria Helena Moreira Alves 

(ano?), era evidente que havia a necessidade, para o próprio regime, de institucionalizar um 

aparato que apoiasse o Golpe de 1964, tanto que no primeiro ato institucional fica definido a 

autoridade como decorrente do “exercício de facto”, e não do povo. A autora afirma que o 

Ato institucional surpreendeu até mesmo os apoiadores da intervenção militar, haja vista que 

os mesmos acreditavam que o regime tinha intenção de restaurar a democracia: “a reação da 

imprensa foi quase unanimemente negativa. E, com efeito, o AI1 rompeu o apoio tácito à 

coalizão civil-militar, dando origem à dialética Estado/oposição” (ALVES, 2005, p. 65). 

Antes das punições eram aplicados os inquéritos, e a sistemática destes ficou nomeada 

por Costa e Silva como Inquéritos Policiais Militares – IPM’s, que se tornaram uma “fonte de 

poder de facto” para os coronéis que chefiavam ou coordenavam as investigações. Os IPM’s 

foram o “primeiro núcleo de um aparato repressivo em germinação e o início de um grupo de 

pressão de oficiais de linha-dura no interior do Estado de Segurança Nacional” (ALVES, 

2005, p. 69). 
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Castelo Branco, influenciado por outros militares pertencentes à chamada “linha 

dura”, estendeu seu mandato até 1967, rompendo então o compromisso com as eleições 

presidenciais em 1965, somente as eleições para governadores foram mantidas (FICO, 2014). 

A partir das “exceções” de Castelo Branco, com atos de ilegalidade com justificativa 

de defesa nacional, a ponte do golpe-civil militar foi estendida à ditadura militar. Até 1969 

foram expedidos ao todo 17 Atos Institucionais (BRASIL, 1968)1. Dentre estes, talvez o mais 

conhecido a princípio seja o AI5, pois: 

 

Suspende a garantia do habeas corpus para determinados crimes; dispõe sobre os 

poderes do Presidente da República de decretar: Estado de sítio, nos casos previstos 

na Constituição Federal de 1967; intervenção federal, sem os limites constitucionais; 

suspensão de direitos políticos e restrição ao exercício de qualquer direito público ou 

privado; cassação de mandatos eletivos; recesso do Congresso Nacional, das 

Assembléias Legislativas e das Câmaras de Vereadores; exclui da apreciação 

judicial atos praticados de acordo com suas normas e Atos Complementares 

decorrentes; e dá outras providências (BRASIL, 1968). 

  

Este ato, decretado em 13 de dezembro de 1968, tornou permanente as arbitrariedades 

em poder dos presidentes da República. Seguido a este, o AI13 ficou conhecido por 

estabelecer pena de banimento do território nacional e o AI14 a pena de morte. A partir de 

1967, após o AI 2 ficaria ainda mais claro as premissas da Doutrina de Segurança Nacional no 

regime que assumia o poder, implementada com base na afirmação de proteger o país da 

dominação comunista, ideia influenciada pela Guerra Fria.  Nessa égide, inúmeras 

arbitrariedades viriam a ser legitimadas com a justificativa de salvação nacional, o que se 

agravou com a nova Lei de Segurança Nacional em 1969. Com essas justificativas, qualquer 

ato impróprio dos sujeitos poderia ser classificado como rebeldia, ou melhor dizendo, 

subversão. 

É importante ressaltar que embora o AI5 tenha simbolizado efetivamente os chamados 

“anos de chumbo”, os primeiros quatro anos após o golpe de 1964 não podem ser 

caracterizados, como “ditabranda”. Essa tese é defendida inclusive por alguns historiadores, e 

refutada por muitos outros. E seria suficiente para diminuir o caráter autoritário do regime 

logo no início? (NAPOLITANO, 2014). 

 Marcos Napolitano em “1964: História do Regime Militar Brasileiro” (Ibid.) traz 

avante essa problematização, mas acaba por concluir que mesmo sendo inegável o caráter 

nefasto pós AI5, devido a censura rigorosa e terror de Estado contra opositores armados ou 

                                                           
1 Os Atos Institucionais podem ser consultados em sua integridade no site do portal de legislação do planalto do 

governo federal, e resumidamente podem também ser visualizados no ANEXO I deste trabalho. Página 239. 
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não e a negação do direito a habeas corpus, nos primeiros anos pós golpe, houve repressões 

seletivas e blindagem do Estado, blindagem que garantiria a permanência do regime e de suas 

arbitrariedades. Junto a isso, a despolitização dos setores populares, mais importante no 

momento do que silenciar genericamente manifestações de opinião pública. Além do mais, ao 

contrário do que propõe alguns, o AI5 foi fruto de uma união entre os militares, e não do 

embate entre militares de linha dura e linha-branda (NAPOLITANO, 2014). 

 Em “Como eles agiam” (2001), Carlos Fico se dispõe a explicar o “modus operandi” 

do regime militar, que era composto por uma estrutura de espionagem (SISNI – Sistema 

Nacional de Informações) e uma estrutura de repressão (SISSEGIN – Sistema de Segurança 

Interna no País), que vai implementar o DOI/CODI - Destacamento de Operações de 

Informação - Centro de Operações de Defesa Interna. Basicamente, o sistema consistia em 

vigiar e punir2. 

“O SISNI era composto por 16 (dezesseis) órgãos especializados, estruturados em 

forma de malha que ia da centralização em nível federal até as atividades de coleta e busca 

nos setores mais específicos em nível local, espalhados pelo país” (ACERVO, ca.1999 apud 

FAJARDO, 1993). O sistema de informações no regime militar brasileiro foi extremamente 

organizado. Para Ivan Seixas, coordenador da Comissão da Verdade Rubens Paiva, na 

verdade “não era porão da ditadura, era uma estrutura, que não parava no sargento, mas que ía 

até o presidente e a ele se reportava. Hoje a gente consegue provar que a estrutura era 

planejada. Nada era por acaso”, afirmou (COMISSÃO NACIONAL DA VERDADE, 2013). 

Segundo a Comissão Nacional da Verdade, o SISNI era estruturado da seguinte forma: 

 

Sistema Nacional de Informações (SISNI), como era denominado o conjunto dos 

órgãos de informação, capitaneados pelo SNI (Serviço Nacional de Informações) se 

reportava diretamente à Presidência da República. O SISNI, além do SNI, reunia as 

seções de informação do Estado-Maior das Forças Armadas e de cada um dos 

ministérios militares (CIE, do Exército; Cenimar, da Marinha e CISA, da 

Aeronáutica) e dos ministérios civis da época (Agricultura, Interior, Justiça, por 

exemplo), que mantinham as DSI´s (divisões de segurança de informações) e as 

ASI´s (assessoria de segurança de informações). Também fazia parte do 

organograma do SISNI (foto), o Ciex, o serviço de informações do Ministério do 

Exterior, que monitorava brasileiros exilados e as comunidades complementares de 

informações. As comunidades complementares de informações incluíam em seu 

plantel órgãos de informação estaduais, municipais e ‘entidades privadas 

selecionadas’. Para Seixas, isso explica a colaboração civil com a repressão e o 

surgimento de nomes de representantes de empresas, por exemplo, no livro de 

entrada do DOPS-SP. (COMISSÃO NACIONAL DA VERDADE, 2013). 

 

                                                           
2 Termos inclusive conhecidos por nomear o famoso livro de Michel Foucault, “Vigiar e Punir” (2014), em que o 

mesmo teceu problematizações acerca do sistema de vigilância e punição, historicamente construídos com o 

nascimento das prisões. 
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Desde 1964 o principal sistema de espionagem era o SNI, o SISNI só começou a 

operar a partir de 1970.  A partir de então o SNI passou a ser um órgão interno do SISNI. 

Comandado pelo ministro de Estado, possuía agências centrais e regionais, daí o grande 

alcance em coleta de informação. Entre 1969 e 1974 o órgão contou com 2000 funcionários. 

A espionagem acontecia nos ministérios civis e também outros órgãos, atuavam como intuito 

central de produzir informações.  Cada informação recebia um status de grau de importância 

que eram classificadas com letras de “A” a “F” e a veracidade dos conteúdos de “1” a “6”. As 

informações tratavam de assuntos do Brasil ou até mesmo do exterior. Ocorre que o SISNI 

não era apenas um aliado do regime para ajudar as autoridades a tomar decisões, era também 

um sistema de inculpação de indivíduos que muitas vezes sequer participavam de movimentos 

comunistas. A inculpação acusava, quando não suficiente de “subversão”, também de 

“imoral”. O adultério e o homossexualismo eram taxados de práticas pouco varonis, “práticas 

desabonadoras”. Outra típica acusação somada à subversão era a de “ desequilíbrio mental” 

(FICO, 2001).  

O historiador especialista em Ditadura Militar no Brasil, Carlos Fico, reitera ainda a 

importância do recolhimento de informações que visam assessorar o poder público, em 

compatibilidade com a democracia, sistema existente em inúmeros países, e embora muitas 

vezes sejam acusados de infringir a liberdade dos indivíduos, não se caracterizam como 

ditatoriais, porém, esses órgãos não apenas recolhiam informações de estratégia, mas também 

integravam o sistema repressivo da ditadura “fornecendo dados desvirtuados sobre brasileiros, 

julgando subjetivamente cidadãos sem direito de defesa, participando de operações que 

culminaram em prisões arbitrárias, tortura e assassinato político” (FICO, 2001, p. 105). 

 Vale a pena ratificar, no entanto, que o SNI não era um órgão executante, era apenas o 

órgão de informação. Não efetuavam prisões, interrogatórios ou instalavam processos. Essas 

incumbências eram de responsabilidade de outros órgãos e sistemas, componentes da 

estrutura de repressão SISSEGIN.  

Dentre esses sistemas está o CODI/DOI. A implementação do SISSEGIN se deu de 

forma sigilosa preparada pelo Conselho Nacional de Segurança. Acabou por se tornar um 

mecanismo de utilização de força policial bruta, pelo aval da Lei de Segurança Nacional e os 

diversos atos institucionais. Em cada área de comando militar espalhados pelo país inteiro, 

foram criados os órgãos: CONDI – Conselho de Defesa Interna, CODI – Operações de Defesa 

Interna e o DOI – Destacamento de Operações de Defesa Interna. Os CONDI eram 

responsáveis por assessorar o comandante da ZDI – Zona de Defesa Interna e ainda facilitar a 
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cooperação por parte das autoridades civis e militares e ainda viabilizar as ações efetuadas 

pelos mesmos (FICO, 2001). 

 O sistema CODI era composto por representantes da força naval, aérea, divisões locais 

de ordem política e social e a própria Polícia Federal, além do exército e da SNI. Eram 

responsáveis por medidas de defesa interna, inclusive de cunho psicológico. Já os DOI eram 

operacionais responsáveis por “trabalhos sujos”, o que acabou manchando inclusive a imagem 

dos militares. Sua missão era combater o terrorismo e a subversão. Eram flexíveis em seus 

postos e missões atuando sempre que necessário, diversificando sua composição em cada 

operação. Eram comandados de maneira geral por um tenente-coronel. A diferença entre os 

CODI e os DOI era que os primeiros eram coordenações dirigidas e os segundos eram 

unidades militares comandadas, e a atuação dos DOI “ultrapassava muitas vezes a capacidade 

coordenativa dos CODI” (Ibid., p. 123). Suas principais equipes eram responsáveis por 

captações e interrogatórios, mas aqueles que capturavam geralmente não interrogavam, para 

que não fossem reconhecidos posteriormente pelos prisioneiros.  

Trabalhavam no sistema operacional interno do DOI “turmas de operação”, “Subseção 

de Análise”, que analisavam depoimentos e conservavam arquivos dos prisioneiros, 

“Subseções de Interrogatório Preliminar e “Turma de auxiliar”, que eram carcereiros e 

datilógrafos. No trabalho externo quem operava eram os da “Seção de Busca e Apreensão”, 

que efetuavam buscas de subversivos e materiais de subversão, faziam auditorias e condução 

de presos. Atuavam nesse órgão, desde oficiais, sargentos, cabos, soldados do exército e das 

polícias e militares variados. Espalhados pelo país, supôs-se uma equipe de mais de mil 

pessoas trabalhando no DOI. Todos tinham seus codinomes. E é provável que a cada dois ou 

quatro anos esses agentes fossem trocados devido à carga de trauma que poderiam adquirir 

(FICO, 2001). Embora pareça muito técnico, essas explicações sobre a ditadura são 

importantes para que não haja dúvidas de que se trata de um momento crítico vivido naquele 

momento. A compreensão das resistências e do panorama que abrigou a história dos festivais 

no Brasil e em Goiás só se fara entender verdadeiramente se entendermos como funcionou a 

ditadura militar. É esse o lugar de emergência dos discursos que trataremos. 

Com objetivo de “limpar” o país das organizações comunistas, consequentemente de 

esquerda, os interrogatórios conduzidos por esses operacionais passaram a configurar um 

sistema de tortura física e psicológica: 

 

A tortura dos prisioneiros foi uma técnica rotineiramente empregada como forma de 

obter, imediatamente, a revelação do que se chamava de ‘ponto’, isto é, encontros 

estratégicos rápidos entre militares que, assim, certificavam-se da normalidade da 
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situação geral. Não comparecer a um desses encontros denunciaria o problema, por 

isso, para obter a revelação do horário e do local do próximo ‘ponto’, ao qual 

obviamente não compareceria um militante feito prisioneiro, a tortura física e 

psicológica era sistemática e autorizadamente empregada (FICO, 2001, p. 131). 

 

 Embora inúmeros documentos e depoimentos de vítimas da Ditadura Militar no Brasil 

tenham sido descobertos, apesar de tantos ainda sob sigilo, a comunidade de informação do 

regime sempre negou que houvesse no país prisão política e tortura. Para o regime, eram 

ações necessárias, peculiares, mas necessárias devido ao Estado crítico em que se encontrava 

o país (Ibid.). Essas afirmações inclusive reverberam, infelizmente, na sociedade até hoje, 

mesmo que estupros, espancamentos e diversas formas de tortura tenham sido comprovadas, 

mesmo que centros clandestinos de tortura tenham sido apontados por vítimas ainda 

traumatizadas nos dias atuais, casos averiguados por historiadores e comissões como a 

Comissão Nacional da Verdade, instaurada em 2011 pela Lei 12528/2011 e instituída em 16 

de maio de 2012 com a finalidade de apurar graves violações de Direitos Humanos ocorridas 

entre 18 de setembro de 1946 e 5 de outubro de 1988.  

 Outro mote de justificativa para ações do regime era o discurso moral contra a 

corrupção, o chamado CGI - Comissão Geral de Investigações. O combate à corrupção, 

paralelo aos sistemas de informação e segurança, atuavam em diversos casos, inclusive em 

assuntos que muitas vezes poderiam ser resolvidos pelas autoridades locais de diferentes 

regiões do país. Entre as inúmeras denúncias muitas eram de pouca “efetiva comprovação”, já 

que no vasto campo de investigação a intriga de opositores eleitores e abusos de poder reinava 

constantemente (Ibid.).  

 É interessante pensar no CGI porque, em face do pedido de alguns grupos de pessoas 

no presente pedirem a volta da Ditadura Militar no Brasil, nos chegam sempre afirmações 

confusas dizendo que não havia corrupção durante o período supracitado. Será que de fato o 

combate à corrupção no Brasil entre 1964 e 1985 foi efetivo? A resposta é negativa. Para 

Carlos Fico, a iniciativa de combate à corrupção fracassou. Primeiro, porque os próprios 

militares não eram imunes à corrupção, principalmente ao ocuparem altos cargos de poder 

administrativo. Algumas vezes quando se identificavam nas investigações nomes ligados ao 

regime, o processo era arquivado. Outra questão colocada por Fico, é que a estruturação do 

CGI era formada em maior parte por pessoas que desconheciam as normas jurídicas. 

Processos malconduzidos, dificuldade em caracterizar o enriquecimento ilícito e demora nas 

investigações foram parte das causas da ineficácia do combate à corrupção. Junto à má fama 
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da CGI, devido às investigações algumas vezes serem paralisadas por injunções políticas, 

logo após o governo Geisel (1974-1979) a CGI foi extinta (FICO, 2001). 

 Mas como poderia lograr no combate à corrupção um regime ditatorial que se 

instaurou em tapete extremamente arbitrário? O fracasso da CGI foi sintoma de um episódio 

vergonhoso na história brasileira: 

 

CGI atribuiu-se ainda a megalomaníaca tarefa de transformar o combate à corrupção 

numa rede nacional, atuando ao mesmo tempo como um tribunal administrativo 

especial e como uma agência de investigação e informação. Acabou submergindo na 

própria mediocridade, enredada em uma área de atuação muito ampla que incluía 

investigar, por exemplo, o atraso dos salários das professoras municipais de São José 

do Mipibu, no Rio Grande do Norte; a compra de adubo superfaturado pela 

Secretaria de Agricultura de Minas Gerais e as acusações de irregularidades na 

Federação Baiana de Futebol. Entre 1968 e 1973 os integrantes da comissão 

produziram cerca de 1.153 processos. Desse conjunto, mil foram arquivados; 58 

transformados em propostas de confisco de bens por enriquecimento ilícito, e 41 

foram alvo de decreto presidencial. Mas o fracasso do combate à corrupção não deve 

ser creditado exclusivamente aos desacertos da Comissão Geral de Investigações ou 

à recusa de membros da nova ordem política em pagar o preço da moralidade 

pública. A corrupção não poupou a ditadura militar brasileira porque estava 

representada na própria natureza desse regime. Estava inscrita em sua estrutura de 

poder e no princípio de funcionamento de seu governo. Numa ditadura onde a lei 

degradou em arbítrio e o corpo político foi esvaziado de seu significado público, não 

cabia regra capaz de impedir a desmedida: havia privilégios, apropriação privada do 

que seria o bem público, impunidade e excessos (STARLING, 2009). 

  

A historiadora Heloisa Maria Murgel Starling (2009) aponta ainda que a corrupção até 

“garantiu a passagem para a tortura”, porque na máquina judiciária ela era legalizada, 

transposta em laudos sem veridicidade, confissões renegadas e autópsias fraudulentas (Ibid.). 

Afinal de contas, ela não estava presente só nos meios administrativos e econômicos, mas 

também no meio jurídico e de desenvolvimento de “segurança” nacional.  

 Para ludibriar investigações o regime militar também forjava incidentes e fugas para 

justificar mortes, e criou, inclusive, a justificativa do “desaparecimento” para que o governo e 

autoridades ficassem desobrigados de dar informações sobre as vítimas; depois de sumirem 

com os corpos dos presos despistavam familiares com pistas falsas (NAPOLITANO, 2014). 

 Outro esteio do regime militar foi a censura, coibindo a imprensa e as manifestações 

artístico-culturais. Como citado na epígrafe deste subcapítulo, a comunidade de informação 

do regime realmente acreditava que o meio intelectual e artístico estava infestado de 

comunistas, ou subversivos e licenciosos. A gravidade do problema era ainda maior porque a 

final de contas o que era ser subversivo naquele momento? Para alguns, ser subversivo era ser 

comunista, mas para outros, era simplesmente ir contra o regime, ou ser de esquerda, ter um 

visual peculiar, hábitos “imorais”, etc. 
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 Os intelectuais do meio musical, teatral, literário ou jornalístico, dentre outros, eram 

visados, assim como os jovens, principalmente universitários. Jovens envolvidos em drogas e 

homossexuais eram igualmente taxados de subversivos e, portanto, dignos de serem 

perseguidos (FICO, 2001). 

 Segundo Napolitano (2014) a instauração mais sistemática no meio intelectual teve 

seu momento mais repressivo entre 1969 e 1978: “Nos quatro primeiros anos do regime 

militar a rica vida cultural que se afirmou ao longo do governo Jango, estimulada pelo debate 

em torno das reformas de base, foi preservada. A cultura crítica e de esquerda era tolerada” 

(Ibid., p. 101).  No entanto, isso acontecia se o artista engajado permanecesse dentro de um 

circuito mercadológico e cultural de classe média. Para o autor o que assegurava a “liberdade” 

dos artistas nesse período era justamente o abrigo do mercado. Do contrário, eram isolados do 

contato com a população. Esse isolamento e repressão aos intelectuais aconteciam 

principalmente nas instituições e movimentos culturais, e menos em casos individuais. Como 

foi o caso do CPC da UNE – Centro de Cultura Popular, ISEB – Instituto Superior de Estudos 

Brasileiros, movimento estudantil, imprensa comunista e MCP – Movimento de Cultura 

Popular do Recife. Os indivíduos desses grupos, mesmo após separação dos movimentos 

tinham “liberdade vigiada” (Ibid.).  

 A partir de 1960 na imprensa, diversos temas começaram a ser censurados. As 

autoridades encaminhavam pedidos de censura ao ministro da Justiça. Mas diversos outros 

ministérios também davam aval à censura. Manchetes de assaltos da guerrilha deveriam ter 

pequena proporção nas matérias. Muitas censuras eram pedidas a fim também de mascarar a 

ação do próprio regime, como em casos de tortura ou corrupção. Eram censurados desde 

estilos jornalísticos a manchetes com temáticas que aparentemente não tinham nenhum 

quesito subversivo. Uma lista interminável de temas que deveriam ser censurados sinalizou 

uma epidemia de censura. Não era para se publicar nada que despertasse a “concupiscência” 

ou algo que “atentasse contra a moralidade da família brasileira”. Fico reitera também que “a 

censura também foi utilizada para resolver problemas políticos pessoais” (FICO, 2001, p. 

177): 

 

A se acreditar nas informações da comunidade, os jornais, as emissoras de TV, o 

cinema e o teatro estariam dominados por comunistas, subversivos e licenciosos: os 

jornalistas eram acusados de obedecerem às diretrizes do “movimento comunista 

internacional”; os escritores, diretores e atores de TV e teatro, segundo os papéis da 

comunidade, tentavam doutrinar o povo com “ideologias alienígenas” ou 

corrompiam-no com pornografias. Vale a pena discernir o entendimento da 

comunidade de informações sobre as atividades dos meios de comunicação, não 

tanto pelo que há de grotesco, mas pelo caráter representativo de suas avaliações, 
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que expressam embruto, os preconceitos mais recônditos de alguns setores da 

sociedade brasileira de então (FICO, 2001, p. 166). 

 

 O serviço responsável por censurar as artes tinha um departamento específico, era o 

Departamento de Censura de Diversões Públicas – DCDP. Outros departamentos também 

acabavam por fazer relatos sobre a vida artística, quando a temática das obras abordava 

ironias que desabonassem a categoria do órgão em questão (Ibid.) 

 Desde o golpe-civil militar em 1964, as artes questionavam o regime imposto, como o 

caso do famoso show “Opinião”, em dezembro de 1964, que já “reiterava os valores 

nacionalistas e a aliança de classes como estratégia para questionar o regime” 

(NAPOLITANO, 2014, p. 105). A MPB surge em 1965 ocupando o mercado fonográfico, e 

assume uma posição estética que expressou a tão perseguida cultura do nacional-popular das 

esquerdas. Mas essa corrente também teve seus questionamentos internos. Napolitano chama 

atenção para essa problematização para que não se dilua as contestações artísticas ao regime 

como termo generalizado de “contestação cultural” (Ibid.). As artes estavam, por um lado, 

frente à movimentos pela liberdade, mas por outro, afirmando sua própria liberdade e 

independência frente à movimentos políticos armados. No entanto: 

 

Se é plausível afirmar que não houve no Brasil, ao longo de todo o regime, uma arte 

ou cultura efetivamente revolucionária, uma “arte das barricadas” que fosse 

exortativa à ação, não se pode menosprezar seu papel histórico, seja na educação 

sentimental de certa geração militante pela democracia, seja na fetichização da 

resistência como ato simbólico de consciência, como catarse diante do ‘círculo de 

medo” imposto pelo autoritarismo. Longe de serem meros reflexos pálidos ou 

instrumentos da política de oposição, a cultura e as artes de resistência foram 

sintoma dos seus dilemas. E talvez as obras da resistência subsistam como 

experiência estética porque justamente elas nunca foram instrumentais ou 

especulares (Ibid., p. 106). 

 

Somada às diferentes estratégias de resistência e luta em diferentes camadas da 

população na época, a modernização e desenvolvimento capitalista a partir dos anos 1970 se 

entrelaçaram. Não é possível, portanto, enxergar o período de Ditadura Militar no Brasil sem 

levar em consideração seus aspectos variáveis. Pois, em meio à Atos Institucionais, 

arbitrariedades e medo, a TV exibia slogans que diziam “Nunca fomos tão felizes”. Essa 

sensação de felicidade que alguns parecia sentir elucida a ambiguidade do período. O anúncio 

de Médici era o famoso “Milagre Econômico”. A maquiagem da ditadura era promover o 

desenvolvimento da economia brasileira. Em curto prazo, as soluções econômicas criadas 

pelo regime pareciam funcionar, mas a longo prazo não, a começar pela crise no início do 

regime e nos anos pós 1980. E o grande problema na verdade foi a promoção da desigualdade 
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social. O “Milagre Econômico” na verdade tinha um lado nefasto: a concentração de renda e o 

arrocho salarial. A miséria urbana poderia ser representada na frase de Médici: “O Brasil vai 

bem, mas o povo vai mal”. Para o regime, questionar essa discrepância era um ato de 

subversão das esquerdas (NAPOLITANO, 2014, p. 166). O “milagre econômico” na verdade 

era oco, pois o endividamento externo e a inflação vieram com força total rapidamente. Um 

paradoxo, porém, se estabelecia. Médici tinha popularidade. E isso se deu principalmente 

porque havia propaganda imensa a seu favor e o sucesso do futebol e concomitantemente, 

muita censura. Censura moral e política. 

É nesse contexto que a AERP – Assessoria Especial de Relações Públicas, ganha um 

papel fundamental: propagar o “milagre econômico”. A AERP se configurou numa máquina 

de “educação” popular, com o intuito de passar uma imagem positiva do regime militar.  Uma 

propaganda que se travestia de despolitizada (FICO, 2001, 1997). A propaganda foi uma 

dessas estratégias que insistia em reacender o otimismo da nação, inclusive utilizando a copa 

do mundo como meio de ação. As propagandas tinham como slogans temas da exuberância 

natural do país, democracia racial, espírito fraterno do povo e suas alegrias. Visava deslocar a 

atenção do povo dos problemas como a fome, a desigualdade social, a tortura e a morte 

(SOUZA, 2008, p. 9). 

  Esse marketing era extremamente necessário para que se fizesse valer todas as 

prerrogativas do AI5. E o discurso, seja ele imagético, escrito ou sonoro, sendo um 

dispositivo de poder, alcançaria nos elementos de cultura da sociedade sua personificação 

quanto à produção de verdades que levaria o povo a acreditar que a ditadura militar protegia e 

fazia desenvolver seu país, como elucida Daniel Aarão Reis: 

 

O país, comparado a um imenso canteiro de obras, foi tomado por incontida euforia 

desenvolvimentista. O governo Emílio Garrastazu Médici criou então uma agência 

própria de propaganda, a Assessoria Especial de Relações Públicas (Aerp) párea 

martelar slogans otimistas, animando, encorajando, com mensagens positivas, 

construtivas e ufanistas: Pra Frente, Brasil. Ninguém segura este país. O futuro 

chegou. Brasil, terra de oportunidades. Brasil, potência emergente. Para os que 

ainda discordavam, restava a porta de saída, segundo plágio de conhecida campanha 

estadunidense: Brasil, ame-o ou deixe-o (REIS, D., 2014, p. 81). 

 

  Discursos como estes, imbuídos de poder e verdade alcançaram na música o ufanismo 

e a construção de uma identidade nacional, forjada para apagar os lamentos de repressão dos 

“anos de chumbo”. O governo desenvolveu uma política cultural complexa, censurando, mas 

apoiando o desenvolvimento cultural no país, permitindo o crescimento do mercado 

fonográfico, da televisão e do cinema, pois, como afirma Napolitano, este apoio era “o eixo 
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dessa modernização. Além disso, o mecenato cultural era um importante dispositivo do 

governo para tentar “cooptar” opositores e mantê-los sob controle, mesmo permitindo certa 

liberdade de expressão em suas obras” (NAPOLITANO, 2014, p. 99 e 199).  

Políticas de modernização tentavam conquistar a legitimidade do regime buscando 

atrair apoio e desmobilização de opositores, por vezes em alianças com a elite intelectual e os 

acadêmicos. Todas essas estratégias não eram em vão. A ditadura perdurou por 21 anos não 

por acaso. Foi violenta, mas também perspicaz. Torturou, matou, exilou, foi arbitrária em 

todos os sentidos. Feriu os direitos humanos e constitucionais democráticos. Mas soube 

combinar essas ações com estratégias de negociação, por isso sua duração (MOTTA, 2014, p. 

55). Para Renato Ortiz (2014), a Ditadura Militar propiciou amortecedores para os conflitos 

sociais, instaurando um processo de expansão e controle ao mesmo tempo, uma modernização 

conservadora, e é justamente essa característica que distingue a ditadura militar no Brasil dos 

regimes autoritários do Cone Sul. 

De acordo com A CNV – Comissão Nacional da Verdade, criada pela Lei 12528/2011 

e instituída em 16 de maio de 2012,a mesma tem por finalidade “apurar graves violações de 

Direitos Humanos” ocorridas entre 18 de setembro de 1946 e 5 de outubro de 1988. Em 

dezembro de 2013, o mandato da CNV foi prorrogado até dezembro de 2014, pela medida 

provisória nº 632 (BRASIL, 2013). Portanto, a CNV teve como propósito fundamental, 

efetivar o direito à memória a partir de documentos, depoimentos, audiências públicas e 

diálogo com a sociedade, tentando promover a mobilização desta, na busca pelos direitos 

humanos, diante da censura e repressão, física e psicológica, causada à indivíduos durante a 

Ditadura Militar no Brasil a partir do Golpe civil- militar de 1964. 

E, para “apurar” os crimes ocorridos Brasil a CNV, contou com colaboradores de 

diferentes regiões brasileiras, entre indivíduos e instituições, que contribuíram com 

documentos dos arquivos regionais e inúmeros depoimentos que foram posteriormente 

analisados pelo grupo de investigação e pesquisa da CNV, formado por procurador da 

república, ministro do STF, advogados especializados no assunto, psicanalista, assessores, 

jornalistas, cientistas políticos, e mais 217 colaboradores tais como assessores, servidores 

públicos cedidos por outros órgãos, consultores, pesquisadores, auxiliares técnicos e 

administrativos, estagiários e voluntários (COMISSÃO NACIONAL DA VERDADE, 

2014c). 

É viável esclarecer, entretanto, que a CNV não foi responsável por julgar os crimes 

contra os direitos humanos, mas encaminhou toda a documentação e relatório do trabalho para 

as autoridades competentes. Se faz necessário destacar também, que a CNV se deparou muitas 
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vezes com agentes efetivos da DM que não se dispuseram a depor, ou negaram responder 

questões e confessar participação em crimes atentados durante o Regime Militar, mesmo 

diante de documentos que contradizem essas negações, como os casos do conhecido coronel 

reformado Carlos alberto Brilhante Ustra, do coronel Wilson Machado e do coronel Homero 

César Machado, dentre outros (SALGADO, 2013; COMISSÃO NACIONAL DA 

VERDADE, 2014a, 2014b). 

A partir dos relatórios da CNV publicados em 2014, para além das pesquisas dos 

historiadores e demais estudiosos da área até o momento, fica claro que a DM atingiu não só o 

eixo Rio de Janeiro-São Paulo, mas também outros Estados do país. A partir da CNV foram 

criadas outras comissões estaduais com o mesmo propósito da CNV a nível estadual, para 

além daquelas que já existiam antes da CNV. 

  No caso de Goiás, a comissão estadual é a Comissão Estadual da Memória, Verdade e 

Justiça – CEMVJ, criada em 21 de fevereiro de 2014, com a finalidade de “examinar e 

esclarecer, na esfera do Estado de Goiás, as graves violações de direitos humanos praticadas 

no período da ditadura no País ocorridas entre 18 de setembro de 1946 e 5 de outubro de 

1988” (GOIÁS, 2014): 

 

A tortura muitas vezes acontecia em espaços clandestinos nos quais não havia 

sequer registro formal de detenção – tais como uma casinha na fazenda Rio Doce, na 

região de Rio Verde e Jataí (Goiás) durante a década de 1970,65 e em valas cavadas 

nas bases militares da Bacaba (próxima à cidade de Brejo Grande do Araguaia, Pará) 

e de Xambioá (atualmente no Tocantins), cobertas com grades de ferro e chamadas 

de “buracos do Vietnã”, em que camponeses relataram à CNV terem sido presos e 

torturados. Além disso, a tortura atingiu pessoas que não tinham acesso aos canais 

de denúncia ou que ficaram aterrorizadas a ponto de até hoje não conseguirem se 

manifestar sobre o assunto. Podem ser citadas, como exemplos, a tortura de 

camponeses na região do Araguaia, bem como a de pessoas atingidas pela Operação 

Mesopotâmia, em agosto de 1971 – que prendeu lideranças políticas da região 

fronteiriça entre Maranhão, Pará e Goiás (atual Tocantins) –, ou a tortura das vítimas 

da Operação Pajussara, de setembro de 1971, no sertão da Bahia (COMISSÃO 

NACIONAL DA VERDADE, 2014c). 

 

 As instituições componentes da comissão são: Tribunal de Justiça do Estado de Goiás; 

Secretaria de Estado da Segurança Pública; Assembleia Legislativa do Estado de Goiás; 

Ministério Público do Estado de Goiás; Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Goiás; 

Associação dos Anistiados pela Cidadania e Direitos Humanos do Estado de Goiás; 

Associação Goiana de Imprensa; Universidade Federal de Goiás; Pontifícia Universidade 

Católica de Goiás; Universidade Estadual de Goiás; Conselho Estadual de Direitos Humanos; 

Comitê de Prevenção e Combate à Tortura, a Sapejus e mais quatro representantes da 

sociedade civil: “A comissão leva o nome do Deputado José Porfírio de Sousa, que foi um 
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líder camponês, cassado e preso pelo regime militar de 1964, dado ainda como desaparecido” 

(COMISSÃO NACIONAL DA VERDADE, 2014c). 

Importante papel cumpre também a ANIGO - Associação dos Anistiados, pela 

Cidadania e Direitos Humanos do Estado de Goiás, uma entidade civil, de direito privado, 

sem fins lucrativos, composta por vítimas da ditadura militar em Goiás, e por pessoas 

engajadas na luta pela defesa dos direitos humanos (ANIGO, 2001?a), que possui um acervo 

físico e digital como veremos mais adiante. O acervo da UFG, o CIDARQ - Centro de 

Informação, Documentação e Arquivo, também participa do projeto “Memórias Reveladas”. 

 Mencionamos as entidades acima, para indicar ao leitor a possibilidade de investigar 

ou conhecer a conjuntura da DM em Goiás, seja por meio das instituições referidas, ou por 

outras bibliografias que tratam do tema, e assim, visualizar os diferentes tópicos de casos que 

demonstram efetivação do aparato da DM em Goiás, por meio da vigilância, repressão e 

censura.  

 Dentre esses casos, podemos aponta,r como exemplo, a deposição do governador 

Mauro Borges, em novembro de 1964. Mas antes, é preciso destacar que a atuação do 

aparelho vigilante da DM já atuava em Goiás antes disso. Segundo a ANIGO, o primeiro IPM 

- Inquérito Policial Militar instaurado em Goiás pela ditadura militar ocorreu logo em seguida 

ao Golpe Civil Militar de 1964, e “as primeiras prisões com requintes de torturas, foram 

efetuadas nos primeiros dias de abril de 1964, entretanto, algumas prisões já vinham sendo 

efetuadas pelo DOPS, como aconteceu, por exemplo, com a prisão de Tarzan de Castro3” (A 

DITADURA, 2016a, p. 39-40). 

                                                           
3 Tarzan de Castro foi responsável pela liderança do movimento estudantil em Goiânia nos anos 50 e atuante nos 

movimnetos contra a DM no Brasil pós 1964, foi militante em diversas frentes no Brasil e atuou na liga 

camponesa em Goiás. político e membro do partido comunista. Nasceu na divisa do Mato Grosso com Goiás e 

cresceu em Jataí e depois se mudou para Goiânia. No governo de Mauro Borges foi assessor do governador, 

tendo fortes relações com o mesmo. Foi preso, perseguido e torturado diversas vezes, não só no Brasil, mas 

também no Chile. Depois de passar cinco anos preso no Brasil foi para o exílio e viveu 11 anos entre a 

clandestinidade e o exílio. Entre 1965 e 1966 fez cursos na China e na União Soviética, para atuar em 

guerrilha. Mas logo depois acabou expulso do partido PCdoB porque não concordava com a luta armada. 

Seguiu então para o Chile onde sofreu consequências com a queda de Salvador Allende no país. Conta que viu 

o horror de perto no Chile, sendo preso, torturado de diversas formas e vendo seus companheiros em mesma 

situação. Foi depois desse episódio, pós governo Pinochet, que se exilou na França. (BELÉM, 2016). Em Paris 

se filiou ao Partido Comunista Brasileiro, graduou se em história,  estudou sociologia e fez mestrado em 1978 

ainda em Paris, iniciando doutorado em história na Sorbornne, a partir desses estudos passou a defender 

veemente a democracia.  Quando voltou para Goiás em 1979, pós anistia, filiou-se ao Movimento Democrático 

Brasileiro e depois ao Partido do Movimento Democrático Brasileiro -  PMDB. Foi deputado estadual entre 

1983 e 1987, e deputado federal entre 1989 e 1991. Depois disso passou a atuar como empresário e jornalista. 

Sua última campanha política foi em apoio à Íris Rezende, do PMDB, em 1998 (CENTRO DE PESQUISA E 

DOCUMENTAÇÃO DE HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA DO BRASIL, 2009-2017) Para mais informações 

e detalhes sobre a experiência de Tarzan de Castro com a ditadura militar, ver seu livro bibliográfico de 

memórias “Tarzan de Castro: vida, lutas e sonhos” (2016); Seus depoimentos e reportagens no acervo digital 

da Associação dos Anistiados, Pela Cidadania e Direitos Humanos do Estado de Goiás – ANIGO, disponível 

http://www.jornalopcao.com.br/colunas-e-blogs/imprensa/livro-de-memorias-de-tarzan-de-castro-garante-que-nao-foi-dedo-duro-nem-agente-da-cia-64289/
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 Confirmando essa informação, apontamos um relatório de IPM instaurado em 

Anápolis, já no dia 26 de junho de 1964. Nele, o Cel. Avany Arroxellas Medeiros denunciava 

ao DOPS “infiltrações comunistas e indícios de corrupção eleitoral”. É importante destacar 

que neste mesmo documento o militar legitima sua ação baseado em permissão de vigília 

concedida já em maio de 1964 por superior de Brasília, como mostra o seguinte trecho do 

documento presente em “Arquivos Revelados”: 

 

O encarregado deste IPM em decorrência da alínea 3, do item 2 do ofício nº3-IPM, 

UU-RESERVADO, de 13 de maio de 1964, do Comandante Militar de Brasília e 11ª 

Região Militar, delegou poderes ao Capitão Wilson Ribeiro Raizer, do 10º BC, a fim 

de apurar fatos e responsabilidades de todos que tenham desenvolvido ou ainda 

desenvolvem atividades capituláveis nas leis que definem crimes contra o Estado e a 

Ordem Política e Social, na área de Anápolis e Goianápolis deste Estado (A 

DITADURA, 2016b, p. 757).  
 

 Fica expresso no excerto acima, que as atividades dos chamados “subversivos” já 

eram vigiadas e denunciadas à Delegacia de Ordem Política Social, delegacia implementada 

durante a ditadura do Estado Novo e efetivada na DM para vigiar, censurar e reprimir, embora 

oficialmente essa delegacia só tenha sido criada em Goiás em 1969, o que nos leva a pensar 

que documentos como o IPM referido tenham sido enviados a uma delegacia especializada 

mais central. No relatório do IPM supracitado o denunciante, que intitula sua delegação como 

“Promotoria Militar”, descreve as atividades dos “subversivos” nos arredores de Anápolis 

dizendo que os mesmos promoveram “conhecidos processos de agitação, por meio da 

propaganda, incitamento e instigações, procurando aprofundar divergências” (ibid., p. 758), 

atentando contra a segurança nacional. No entanto, consta em relatório da ANIGO as 

seguintes informações sobre referidos órgãos de censura e repressão, extraídas do já extinto 

jornal Cinco de Março: 

 

Por exercer diretamente o poder, e pelas características especiais do AI 1 (editado 

em abril de 1964) – que conferia poderes discricionários aos governadores dos 

Estados para executarem, em suas respectivas jurisdições, as medidas consagradas 

no Ato, à exceção de cassação de mandatos parlamentares, o início das hostilidades 

coube a Mauro. A Secretaria de Segurança Pública, mais especificamente a sua 

Delegacia de Ordem Política e Social (DOPS), e a Polícia Militar do Estado, foram 

agilizadas no intuito de uma operação varredura em comunistas, esquerdistas, 

subversivos e suspeitos de maneira geral. Foi assim instaurado o primeiro órgão de 

investigação em Goiás, sob o comando de um civil, o então secretário Wison da 

                                                                                                                                                                                     
em www.anigo.org.br/Acervo. Ver também o livro produzido pela ANIGO“Arquivos Revelados: A Ditadura 

Militar em Goiás” (2016), volume 1, que contém documentos diversos acerca de Tarzan de Castro em diversas 

páginas (ver índice destas na página 715 do livro documento referido), e seu depoimento no documentário 

“Colegas, companheiros e camaradas – Um panorama histórico do Movimento Estudantil em Goiás” (2011), de 

Ranulfo Borges. 
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Paixão, do Interior e Justiça. As delações gratuitas e os primeiros abusos começaram 

incontinenti a aparecer, surgindo as primeiras punições: demissões, aposentadorias, 

colocações em disponibilidade, reformas. Só que, misturados àqueles sobre os quais 

efetivamente pesariam culpas concretas de delitos políticos (subversão, guerrilha, 

agitação e tentativa de derrubada do regime por meios violentos), começaram a 

surgir considerável outros indiciados e processados exclusivamente por ordem 

político-partidária (A DITADURA, 2016a, p. 40 apud CINCO DE MARÇO, 1979). 

 

 No segmento dos relatórios supracitados se encontram centenas de nomes e atividades 

consideradas clandestinas e de atentado à segurança nacional no âmbito goiano, dentre elas a 

do, na época radialista, Ademar Santillo, irmão de Henrique Santillo: “Radialista. Líder 

estudantil. Usa e abusa de sua capacidade de liderança para agitar sua classe. Acreditamos não 

ser comunista, porém, é elemento com tendência esquerdista e que deverá ser observado para 

o futuro” (Ibid.). Na época, Adhemar ainda não atuava efetivamente na política, era de fato 

líder estudantil e radialista, mas nunca chegou a participar de movimento comunista, atuando 

principalmente na rádio. Mais tarde, em 1970 disputou seu primeiro mandato eletivo pelo 

MDB, ingressou na política e passou a concorrer diversos cargos ao longo das décadas 

seguintes. Ora apoiando seu irmão, ora lutando a favor de seus ideais democráticos. Em seu 

blog, narra diversos momentos do período do Regime Militar em Goiás, testemunha ocular, 

oferece suas palavras como narrativas e memórias de um tempo regado à ilusão de milagre 

econômico, político e social e autoritarismo. Em uma de suas narrativas sobre o golpe destaca 

um acontecido inusitado envolvendo os goianos na época: 

 

Com a deposição do Presidente João Goulart por militares em março de 1964, estes, 

que já tinham o apoio da elite brasileira, elaboraram um plano para atrair os jovens, 

principalmente os estudantes a apoiar o que chamavam de Movimento 

Revolucionário.Com o patrocínio do Departamento de Estado Americano foi 

realizado em julho de 64, o encontro nacional de estudantes secundaristas na 

Universidade Rural do Rio de Janeiro. Participaram delegações de todos os Estados. 

A delegação goiana foi liderada pela estudante Luzalva Santos, que se empenhou em 

levar vários anapolinos na comitiva goiana. A apresentação das delegações foi feita 

numa sexta-feira à noite onde cada uma delas ao ser chamada fazia apresentação 

artística de um fato marcante ou folclórico da sua região. Os paulistas encenaram 

uma peça com a música “São Paulo, que dá garoa, São Paulo que terra boa!”. A 

representação do Rio Grande do Sul se apresentou com canto e dança “Prenda 

minha”! E assim, a festa alegrava aos seus organizadores. Chegada a vez de Goiás, 

sem que houvesse realizado qualquer ensaio, os estudantes Tauny Mendes e Nilo 

Sérgio decidiram encenar um diálogo preparado na última hora, representando dois 

trabalhadores rurais. – E aí, compadre! Viu, se não fossem os militares, os 

comunistas teriam tomado conta do Brasil! – Que é isso, compadre! Isso é conversa 

esfarrapada dos golpistas! – Que golpistas, o povo deu apoio total. Não viu a 

campanha “Ouro para o bem do Brasil”? Todo mundo ajudou! – Ocê não vai me 

dizê que colocou sua aliança na campanha! – Eu não, mas o pessoal lá de casa deu 

de bom gosto brincos e colares. – Essa campanha foi liderada pelos grandes grupos 

que massacram o trabalhador! É coisa de truste, compadre. – Uai, compadre, então 

você está querendo dizer que foi golpe? – Claro que foi golpe contra os interesses do 

povo! Encerrado o diálogo Tauny e Nilo foram aplaudidos entusiasticamente pelos 

presentes. Apesar da boa receptividade junto a platéia, a participação dos goianos 
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não foi incluída entre as demais para concorrer a um prêmio de melhor desempenho. 

Os organizadores preferiram abafar sua repercussão.O diálogo caboclo dos goianos 

Tauny Mendes e Nilo Sérgio, na abertura do Movimento do Rearmamento Moral, na 

Universidade Rural do Rio de Janeiro, ainda era o assunto do encontro na manhã do 

dia seguinte quando os jovens tomavam conta de todas as dependências do ginásio 

de esportes, aguardando o início das preleções e debates. Dorremi, estudante de 

Veterinária na Universidade Rural, morador da Casa dos Estudantes,no campus 

universiário, gostou tanto da apresentação dos goianos, que assumiu a função de 

relações públicas do grupo. Onde se encontravam Romualdo Santillo, Rui Alencar, 

Tauny e Nilo, lá estava prestando seu assessoramento, Dorremi (SANTILLO, 

2010b). 

 

 Entre seus relatos, Ademar Santillo,  divide com o leitor suas interpretações sobre 

aquele momento de autoritarismo extremo no país e em Goiás. Usa como informação seu 

banco de dados de diversos veículos de informação e seus próprios discursos da época. Em 

uma mídia eletrônica e acessível, narra diversos momentos da história política e social de 

Goiás na época referida, desde o Golpe Civil Militar de 1964 até a atualidade. Em texto 

intitulado “Cronologia da violência” descreve o primeiro momento de sua vida em que foi 

censurado, preso e impedido de ser radialista, confirmando informações supracitadas 

encontradas nos IPM’s disponibilizados pela ANIGO. Dele próprio diz:  

 

Primeiro de abril de 1964: Após ter sido eleito o primeiro presidente da União dos 

Estudantes Secundaristas de Anápolis pelo voto direto, Adhemar Santillo é 

destituído do cargo pelos integrantes do golpe que destituiu o Presidente da 

República João Goulart. Maio de 1964: Adhemar Santillo é preso juntamente com 

médico Fuad Siad, acusados de pertencerem ao movimento clandestino Ação 

Popular (AP). Responderam a inquérito policial na Secretaria de Segurança Pública 

de Goiás. Junho de 1964: Adhemar Santillo responde a Inquérito Policial Militar 

(IPM), comandado pelo Exército Brasileiro. Conclusão do IPM: não é encontrado 

nada que possa incriminá-lo. Junho de 1964: Adhemar é impedido de trabalhar 

como radialista na Rádio Carajá de Anápolis ou qualquer outra emissora de 

radiodifusão da cidade pelo coronel Izacir Telles. 25 de Maio de 1975: Rádio 

Santana Ltda., pequena emissora de rádio-difusão com 250 Watts de potência, 

adquirida pelos Santillo depois da invasão da Rádio Carajá, foi fechada por 

determinação expressa do Ministro das Comunicações Quandt de Oliveira. Deixava 

de ir ao ar o programa noticioso “O Povo falou, tá Falado”, que, desde 1967, era 

apresentado por Romualdo e Adhemar Santillo (SANTILLO, 2010a). 

 

 Para além de descrever diversas cassações por “rixas” políticas em Goiás, Santillo, 

goiano e anapolino de coração, parece sempre tocar em ferida aberta quando descreve os 

fechamentos de diversas rádios na época. Relembra com orgulho de uma música goiana que 

marcaria para sempre a história da luta de seu partido contra a ARENA, cujo refrão batia de 

frente com a oposição: “Não adianta ir contra o povo, o povo falou, tá falado”. A música de 

Sinhozinho, cantor e compositor Anapolino, se tornou a voz da oposição da ARENA. A 

música tornou-se abertura e nome de um programa de rádio. A própria Rádio Carajá, que 

funcionou bem de 1967 a 1973, segundo afirma Santillo, até que em fevereiro do mesmo ano 
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a polícia militar invadiu a rádio, que só poderia voltar a funcionar se fosse devolvida a seu 

antigo dono: “No autoritarismo em que vivíamos nada era feito dentro da lógica. Tudo girava 

dentro da conveniência dos ditadores. Estavam em curso novos golpes que viriam 

posteriormente” (SANTILLO, 2011). Poucos meses depois em Anápolis o prefeito José 

Batista Jr. e seus companheiros foram cassados. 

 Sem querer deixar seu intento de radialista do povo, Santillo passa a atuar então na 

chamada Rádio Santana onde continuou transmitindo o programa que executava na rádio 

anterior. Mas o intento durou pouco: 

 

O Dentel, por ordem do coronel Alarico Jácome, solicitou à Polícia Federal que 

fizesse plantão diário nos estúdios da Rádio Santana. Cópia do programa “O povo 

falou tá falado” tinha, obrigatoriamente, que ser enviada ao Dentel todos os dias. 

Contamos com os amigos e companheiros, advogados Vicente de Paula Alencar e 

Altair Garcia Pereira, o Braguinha, que se revezavam na defesa semanal dos 

questionamentos que eram feitos seguidamente pelo Dentel à programação 

jornalística da Rádio Santana. Henrique, Romualdo e eu, estávamos sempre juntos 

nas decisões e sabíamos que poderiam vir duras retaliações contra a nossa emissora, 

mas não arrefecíamos nosso combate contra a ditadura, em favor da democracia. 

Diretamente de Brasília, onde exercia o mandato de Deputado Federal, eu 

participava diariamente do programa “O povo falou, tá falado”, levando ao ar 

questões nacionais ou comentando as declarações de Henrique e Romualdo. Aos 

sábados, em Anápolis, participava ao vivo, ao lado deles. No início do mês de abril 

de 1975 circularam incessantes rumores pela cidade dando conta de que a emissora 

seria fechada, uma vez que nossos adversários arenistas estavam incomodados com 

a audiência da Rádio Santana. No dia 7 de abril daquele ano, o Diário Oficial da 

União publicou Portaria nº 324 do Ministério das Comunicações, assinada pelo 

titular da pasta, Ministro Euclides Quandt de Oliveira, declarando perempta a 

concessão da Rádio Santana Ltda. de Anápolis. Foi definitivamente tirada do ar no 

dia 25 de maio de 1975 (Ibid.). 

 

 Acerca do fechamento de rádios, sobre Goiás não podemos deixar de citar o caso da 

Rádio 13 de maio, administrada por membros da Igreja Católica, situada no interior da cidade 

de Goiás, antiga capital do Estado, fechada em 1965. No acervo do IPEHBC, no microfilme 

do jornal Cinco de Março, é possível identificar o alvoroço noticiado na época, juntamente 

com a notícia de movimentos de protestos estudantis. No fechamento da rádio vários 

estudantes que também eram radialistas foram presos, acusados de “subverter a ordem 

pública” com discursos a favor da democracia em oposição ao regime nos programas de rádio 

(Jornal Cinco de Março, março de 1965). A mesma rádio foi fechada novamente em 1974, por 

ser considerada “perempta”, segundo documentos da diocese de Goiás (PRADO, 2013). 

 A RBC - Rádio Brasil Central, do CERNE - Empresas Radiofônicas e Noticiosas do 

Estado também sofreu retaliações. Ela compunha o CERNE juntamente com os órgãos Diário 

Oficial, Diário de Goiás e Instituto de Cultura Popular. Aliás, todos esses órgãos sofreram os 

efeitos da arbitrariedade do regime. Em IPM do dia 29 de setembro de 1964 consta que o 
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órgão era “nitidamente subversivo”, pois publicava matéria de líderes, órgãos e associações 

nomeadas de esquerdistas e comunistas. No IPM se associa a figura do então governador 

Mauro Borges, que logo seria deposto. O projetam como líder de massas esquerdistas. Na 

sequência dessas informações vem o depoimento de uma testemunha que cita diversas 

passagens em que supostamente o CERNE estaria subvertendo a ordem. É interessante como 

até a teoria freiriana educacional é citada: “O objetivo do método Paulo Freire é realizar um 

trabalho de conscientização e alfabetização” (A DITADURA, 2016a, p. 42). Essa e outras 

citações são denominadas “trechos e referências subversivas” (Ibid.). 

 Especificamente direcionado à RBC, o IPM aborda, principalmente, o fato da rádio 

transmitir notícias internacionais de países ditos comunistas. Sobre o ICP - Instituto de 

Cultura Popular, consta no IPM que o mesmo órgão foi criado com o objetivo de “politizar e 

doutrinar as massas” em contato direto com os civis. Os principais testemunhos vêm de 

militares ou civis “infiltrados” nos órgãos. Algumas vezes os próprios funcionários, por medo 

ou diversos fatores, acabavam delatando o que talvez nem fosse algo de efervescência 

comunista, mas é preciso entender que neste momento todo o pensamento contrário ao regime 

poderia ser identificado como subversão. O método Paulo Freire também é citado na acusação 

do ICP, relacionando diversos professores. Citam-se, também, peças de teatro, que inclusive 

foram assistidas por Mauro Borges.  

 Posteriormente, no mesmo IPM o próprio Mauro Borges, já sob suspeita em âmbito 

federal, declarou que o CERNE não estava subordinado a ele, dizendo, inclusive, que havia 

orientado o diretor do órgão a publicar somente notícias imparciais. Afirma também que até 

afastou, em iniciativa verbal, Javier Godinho, também jornalista no período no jornal Cinco 

de Março, antes mesmo da “revolução”. Outro funcionário acusa, entretanto, Mauro Borges 

de cercear o conteúdo publicado pelo CERNE, censurando ou aplaudindo as notícias 

publicadas desde 10 de abril de 1964. O IPM segue com vários depoimentos, em linhas 

distintas, pois os envolvidos com o CERNE citam Mauro Borges como principal “orientador” 

das publicações, enquanto que Borges, ao se ver envolvido com um órgão dito subversivo, 

órgão vigiado inicialmente pelo seu próprio mando, se esquiva e se defende das acusações. Na 

conclusão parcial deste mesmo IPM se considera que o órgão era realmente subversivo e 

pregava propaganda revolucionária, contava com a “complacência criminosa de Mauro 

Borges”, sendo impossível dissocia-lo da trama de “atos criminosos de pregação comunista e 

esquerdizante da imprensa”. Concluiu se também que os diretores e chefes do CERNE 

também eram responsáveis pelo “crime”, mas a maior responsabilidade seria do então 

governador. Posteriormente em IPM sobre os infiltrados comunistas no governo, há o relato 
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de que o diretor da RBC, José Ribamar Leite foi considerado infiltrado comunista. Já o diretor 

gráfico do CERNE, Washinton Barbosa teve seus direitos políticos cassados por 10 anos, e 

embora fichado no exército, foi nomeado pelo governador Mauro Borges depois da revolução. 

Já o superintendente do CERNE, Fernando Cunha Júnior se encontrava foragido depois de 

demitir-se do cargo após a “revolução”. O diretor do Diário Oficial, Eloysio Rodrigues da 

Silva, também dito como comunista, foi fichado pelo exército, e exonerado em 22 de maio de 

1964. O diretor do ICP também foi considerado subversivo. 

 Em 19 outubro de 1964 o jornal Cinco de Março estimou, de acordo com o que foi 

publicado no diário da união na ocasião, que 116 políticos tiveram seus mandatos cassados, 

370 tiveram seus direitos políticos suspensos. 4454 servidores federais, 2754 militares e 1697 

civis haviam sido já atingidos pelos efeitos do Golpe Civil Militar: “Este impressionante saldo 

somou às punições civis do artigo 7º e aos anteriores efeitos do artigo 10º, a totalidade de 

9402 pessoas expurgadas pelo movimento insurrecional de abril” (CINCO DE MARÇO, 

1964). Nessa citação do referido jornal, já se percebe os efeitos do primeiro Ato institucional 

promulgado. 

 Em Goiás, o próprio Secretário do Interior e da Justiça, Wison4 Paixão, teve seus 

direitos políticos cassados por 10 anos. Neste mesmo IPM de setembro de 1964 verificou-se 

que mais de 35 pessoas, fora os já citados acima, foram exonerados de seus cargos políticos, 

ou fichados e considerados infiltrados comunistas e subversivos em observação, tiveram seus 

direitos políticos cassados ou foram presos ou se demitiram e foragiram mediante perseguição 

do regime. Observa-se que o constituído governo de Mauro Borges foi considerado “ 

infEstado” de elementos comunistas ou/e contrários à ordem vigente e subversivos, o que 

colocou o próprio governador em posição delicada, já que nos depoimentos ele aparece como 

principal “comandante” e aglutinador de “forças” esquerdistas e comunistas em massa no 

Estado de Goiás.  Em sua defesa, Borges negou que seu governo estivesse nessa situação de 

perigo e considerou o sindicalismo democrático “sem influências de peleguismo ou 

comunismo” tomando medidas necessárias sempre que necessário, como no caso da 

exoneração do Secretário do Trabalho e Ação Social, Sr. Érides Guimarães, o qual considerou 

faltoso. A conclusão do IPM declara que, antes de 31 de março de 1964, grande parte dos 

auxiliares diretos do governo eram comunistas e, após 31 de março de 1964, o governador 

procurou manter muitos destes auxiliares, mesmo alguns que já tinham sido cassados. (A 

DITADURA, 2016a, p. 50-58). Por fim, Mauro Borges foi acusado de ignorar as infiltrações 

                                                           
4 A grafia do nome de fato consta no documento transcrito pela ANIGO como “Wison”. 
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comunistas: “Procurava sempre que possível a cooperação desses elementos, revelando assim 

seu firme propósito de acelerar cada vez mais o processo de comunicação de Goiás” (A 

DITADURA, 2016a, p. 58). 

 Acusado também de comunismo internacional, o coronel Mauro Borges, então 

governador foi também tachado de co-responsável por atividades de guerrilha, envolvendo 

Tarzan de Castro, no Peru, Cuba, Polônia, Uruguai e Rússia. Com vasto relato, não restava 

dúvidas da deposição de Borges. Hugo Brockes, membro da Secretaria Particular de Mauro 

Borges foi preso e ao sair da prisão se dirigiu ao cartório e registrou em escritura pública sua 

declaração, na qual narra sua prisão no 10º Batalhão dos Caçadores em Goiânia, onde foi 

torturado. A denúncia envolve o falecido capitão da Infantaria do Exército, Marcus Antônio 

Brito de Fleury, ex-chefe do Serviço Nacional de Informações (SNI) em Goiás conhecido 

como Capitão Marcus Fleury: 

 

Marcus Antônio de Brito Fleury aparece, em 1964, em denúncia de tortura a que foi 

submetido Hugo Brockes, ex-oficial de gabinete de Mauro Borges, governador de 

Estado deposto em 26 de novembro de 1964. Os suplícios foram registrados em 

cartório. Para a história. Ex-PC do B e ex-Ala Vermelha, o ex-preso político Tarzan 

de Castro o acusa de torturador. Secretário de Estado de Governo do então 

governador biônico Irapuan Costa Júnior, ele foi demitido do cargo após flagrante 

delito de instalação de escutas telefônicas no Palácio das Esmeraldas, sede do 

governo do Estado de Goiás, no ano turbulento de 1976. O diretor regional da 

Polícia Federal, superintendente do Dops e chefe do SNI é apontado como o 

responsável pela prisão ilegal, tortura, morte, desaparecimento e ocultação de 

cadáver do estudante secundarista de apenas 15 anos de idade, Marcos Antônio Dias 

Batista. O garoto é o mais jovem desaparecido político do Brasil (MEMÓRIAS, 

2015). 

 

 Brockes desmitifica e contradiz ainda o IPM que acusou o governo Borges, dizendo 

que o principal objetivo do IPM era ligar o então governador a uma suposta rede comunista 

nacional e internacional. Brockes já nomeia o regime militar como ditadura ao declarar que 

sua denúncia foi a “primeira denúncia pública das torturas praticadas nos calabouços da 

ditadura militar de 1964”, denúncia que, segundo ele, rendeu uma reportagem de cinco 

páginas na revista de maior tiragem da época, “O Cruzeiro”. Depois dessa façanha, Brockes 

ficou foragido e disfarçado por quase um ano em região despovoada no Uruguai (Ibid., p. 

64)5.  

 Em matéria publicada recentemente no “Jornal Opção”, em ocasião do cinquentenário 

do Golpe Civil Militar no Brasil, o jornal menciona que a ditadura militar em Goiás não 

                                                           
5 A declaração denúncia de 16 páginas registrada publicamente na época foi resgatada e novamente autenticada 

pelo próprio tabelião de notas João Teixeira em 2015, no Cartório João Teixeira, tabelionato de notas e se 

encontra disponível para consulta, na íntegra, no livro “Arquivos Revelados”, vol. 1, 2016, entre as páginas 65 

e 80. 
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tardou como pressupõem alguns. O jornalista Marcos Nunes Carreiro, elucida o caso do golpe 

com alguns trechos de entrevista com Tarzan de Castro: 

 

Líder estudantil, com participação ativa nas Ligas Camponesas e ligado ao governo 

de Mauro Borges, Tarzan de Castro é um dos principais nomes quando se fala em 

ditadura militar em Goiás. Ele, que participou da campanha que levou Mauro Borges 

ao Palácio das Esmeraldas, diz que foi preso e que o próprio governador dizia não 

poder soltá-lo, pois estava sendo pressionado. Isto é, sua prisão havia sido pedida. 

Ele conta que recebeu avisos de Mauro Borges por meio de duas pessoas: do irmão 

do governador, Paulo Borges, e de seu próprio irmão Erlan de Castro. “O Mauro 

dizia que não poderia me soltar porque os militares exigiam minha prisão. Se ele me 

soltasse seria provado ao Estado de que ele estava colaborando com subversão e 

comunismo. Mas dizia também que se, porventura, ele fosse deposto, me soltaria 

antes. É claro, que isso não foi possível, pois em pouco tempo, os militares me 

tiraram do Cepaigo, onde eu estava preso, e me levaram para o 10° BC, onde fui 

torturado para denunciar o Mauro. Eles diziam: ‘larga de ser bobo, rapaz. O 

governador sabe que você está preso, não fez nada para te defender e você não o 

entrega’. Mas eu não disse”. Segundo Castro, eles queriam apenas que eu dissesse 

que ele era o líder dos Campos de Guerrilha e que havia tráfico de urânio para a 

China, por meio da Polônia. ‘Naquela época, a China estava fazendo os primeiros 

ensaios nucleares. Então, eles inventaram uma história fantasiosa para jogar no colo 

do Mauro. E queriam que eu confessasse isso’, relata (CARREIRO, 2004). 
 

 Para a ANIGO, de acordo com os IPMs ficou claro que Mauro Borges começou a 

instauração de IPM’s em Goiás e foi sua própria vítima também (Ibid.). Indo ao encontro 

dessa afirmação, uma reportagem do “Cinco de Março” datada de setembro de 1964, publicou 

a manchete intitulada “O que faz Mauro? Massacre à imprensa de Goiás”, acusando Borges 

de ser o mandante de “quebra, quebra” do referido jornal executado por PM’s, massacrando 

conjuntamente a imprensa de Goiás, apontando nomes de “ratos e homens”, o que fez com 

que o jornal ficasse fechado por três semanas tamanho o prejuízo do atentado. Por esses e 

outros atos, o jornal insinua que Mauro Borges era homem de duas caras e acabou bebendo do 

próprio “veneno” quando passou a agir de acordo com as demandas do regime militar a fim 

de salvar seu governo, embora anteriormente apoiasse o presidente deposto no Golpe de 1 de 

abril de 1964 (CINCO DE MARÇO, 1964). Mas não adiantou, a oposição e forças federais 

conseguiram mesmo assim depô-lo de seu cargo o acusando como já observamos. 

 Em novembro de 1964 sua deposição se efetuou, e o ex-governador tratou o ocorrido 

como “a história de uma grande traição”, no livro de sua autoria, intitulado “O golpe em 

Goiás: história de uma grande traição” (2006). Em suas palavras iniciais afirma ter sido 

resistente ao abuso das autoridades e mesquinharia, e afirma que revelará o verdadeiro motivo 

de seu rompimento com a “revolução” de 1º de abril de 1964. Afirma nas primeiras páginas 

que a “revolução” de março foi traída e transformada pela ala totalitarista das forças armadas 

e elementos radicais da UDN. Em seu ideal, a revolução era para evitar uma ditadura de 
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esquerda, mas estava sendo instalada uma ditadura de direita. Acrescenta, inclusive, que a 

crise nacional não foi resolvida pela revolução. Tudo não se passou de uma grande ilusão em 

que figuras e representantes importantes da sociedade foram marginalizadas, afastados ou 

exilados, inclusive militares. O ex-coronel diz ainda que durante seu mandato em Goiás 

contou com o apoio de parcela significativa do exército e demonstra esse apoio através de 

documentos, como cartas, presentes no próprio livro. Usando de sua palavra, Mauro Borges 

descreve sua amistosa e rápida relação com Jânio, suas expectativas quanto à política agrária 

na época, sua defesa, e sua crítica às arbitrariedades efetivadas entre desde a data do Golpe 

Civil Militar, que ainda chama de revolução, até a década de 80 (BORGES, 2006)6. 

 Narra o dia da intervenção de 26 de novembro de 1964 com pesar. Soube que o então 

presidente Castelo Branco assinara o decreto de sua deposição, divulgou uma nota de respeito 

ao mesmo, suspendeu seu “frágil dispositivo militar” e mobilizou então contra o Congresso 

Nacional, o dispositivo de pressão e “aliciamento da presidência da república” (Ibid., p. 174). 

Mas não havia volta, a intervenção foi aprovada e efetivada e assumiu o governo em seu lugar 

o interventor Meira Matos. Em sua defesa e apoio, como consolo e prova de amizade o 

coronel José Joel Marcos lhe enviou uma carta onde relata com riqueza de detalhes o motivo e 

a descrença nas ditas calúnias efetuadas contra Borges. Trata-se, como o próprio Marcos diz, 

de um desabafo ao amigo amistoso: 

 

Falam nas tuas guerrilhas, nos grandes depósitos de armamentos e munições, nos 

campos de pouso secretos, nas inumeráveis guerrilhas, na exportação de grande 

escala de areias monazíticas. Onde estão? Cadê os vestígios/ Que foi encontrado? Tu 

tens curso de Estado Maior e és, sem favor, um oficial de rara competência e ímpar 

capacidade, planejamento e realização (MARCOS, 2006, p. 185). 

 

 Segundo mensagem presidencial presente no livro de Borges o governo federal do 

regime acreditava que Goiás estava em situação civil grave e o poder executivo representava 

um foco de contágio e um centro de contágio e aglutinação de forças contrárias à integridade 

                                                           
6 Sobre a história do golpe político em Goiás em 1964, ver as seguintes bibliografias: 

• BORGES, Mauro. O Golpe em Goiás: História de uma grande traição. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 1965; 

• SOUZA, Dalva Borges. O golpe em Goiás. In:______ (Org.). Goiás: sociedade e Estado. Goiânia: 

Cânone Editorial, 2009; 

• MACIEL, David. A esquerda Goiana nos anos 60/70: do nacionalismo estatista à luta contra a ditadura 

militar. Opsis, Goiânia, v.14, p. 64-78, 2014. 

• FAVARO, Tereza Cristina Pires. Construindo memória por meio da narrativa: a experiência de mauro 

borges (1961-1964). In: Semana da Licenciatura em História do IFG, 2., 2012, Goiânia. Anais da II 

Semana da Licenciatura em História do IFG. Goiânia: 2013. 
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política da nação (MARCOS, 2006, p. 319). Os anos que se seguiram em Goiás mostraram 

que as palavras da “presidência” não eram de brincadeira.  

 O compositor goiano, Itamar Correia, relatou no seu livro “ Araguaia Meu Brasil7” 

(1981) sua perspectiva daquele momento. Conta, de forma poética, que fez o livro referido 

“porque a ideia de um mundo melhor onde as pessoas possam viver em paz” sempre esteve 

nas suas aspirações desde criança: “Desde quando comecei a curtir os primeiros acordes de 

violão e a participar das primeiras manifestações de rua em Goiânia. Isto foi a partir do dia em 

que o povo queria deitar na Praça Cívica”. Segundo seu relato, com toque poético, neste 

momento o povo queria impedir que os tanques e caminhões, vindos de Brasília, depusessem 

Mauro Borges: 

 

Eu era moleque. Dei um jeito de sair de casa e corri até a praça pra deitar no chão 

também. Ajudei o povo a xingar bem alto os aviões de caça que faziam vôos 

rasantes sobre as nossas cabeças. Todos gesticulavam [...] e gritavam, ‘filhos de uma 

égua...vão embora...’. Foi neste clima que eu vi o céu goiano assustar com o avião. 

Foi neste clima que eu vi o chão goiano assustar com o caminhão. Naquela noite, as 

camas não ficaram debaixo e nem perto das janelas. Todos esperavam que uma bala 

entrasse no quarto. No outro dia, o povo teve que sair da praça e o governador do 

palácio. Lembro me bem quando o oficial, que levou o comunicado de cassação do 

governador, começou a ser esbofeteado e acabou quebrando um dos vidros da 

portaria do Palácio das Esmeraldas, ao perder o equilíbrio. A Praça Cívica passou a 

ser militar. Eu não sabia que depois daquele sufoco muitos iriam padecer. Fui pra 

casa. Fui sentido que estava surgindo uma coisa nova na minha cabeça. Foi entrando 

pela minha visão, e em cada história que eu ouvia, minha alma se contorcia, e doía 

de aflição. Mas com tanta dor que senttia, criança buscando a ração, sentia em cada 

momento profunda transformação. No cheiro vindo da rua, na imagem da confusão, 

vi qual no poço mais limpo que algo mais grandioso havia nascido em mim. Vi que 

tanta metranca na rua, e que tanta arma e canhão não pôde espantar a consciência, 

pousada no meu coração. Aquele ano me fez despertar. E despertei vendo o golpe de 

64 atuar na rua e dentro da minha casa, desempregando e prendendo meu pai 

(CORREIA, 1981, p. 18). 

 

 Para além da deposição de Mauro Borges, começou a imperar no Estado a censura e a 

repressão não só dos políticos, mas também dos civis comuns, dentre eles intelectuais, 

educadores e estudantes. Aliada aos Atos Institucionais que se seguiam, crescia o número de 

delações a inimigos políticos e opositores de forma geral. Segundo o jornal “Cinco de 

Março”, em manchete, “Depois do 1º de abril fichas falsas da DOPS fabricaram dezenas de 

‘subversivos’” (DEPOIS, 196?). 

                                                           
7 Segundo Itamar Correia, em entrevista à autora deste trabalho (2016), o livro foi feito diante da impossibilidade 

de gravar um disco naquele contexto, ideal que só viria a se consolidar anos depois como veremos adiante. 

Antes da publicação do livro havia acontecido o show “Araguaia meu Brasil”, que na verdade foi um projeto 

extenso em homenagem aos combatentes e desaparecidos das lutas contra a ditadura. O nome do projeto 

homenageia a Guerrilha do Araguaia, como veremos logo mais adiante. 
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 Logo após o Golpe Civil Militar de 1º de abril de 1964, a imprensa goiana e os 

intelectuais já começaram a sentir na pele a censura e a repressão. O jornal “Cinco de Março”, 

exemplo de destaque, teve diversas vezes sua liberdade ameaçada, tendo sido invadido mais 

de uma vez ao longo da ditadura. Alguns jornalistas eram ameaçados ou sofreram violência 

por parte dos militares, embora nunca deixassem de responder à altura usando como meio 

principal o próprio jornal. Criticaram diversas vezes a então chamada, na época, “revolução” 

de abril de 64. Delataram torturas e prisões e abriram espaço para denúncias. Embora tenham 

publicado também reportagens que intitulassem os manifestantes como “terroristas”, dentre 

outras questões, já que a redação declarava a responsabilidade individual de cada redator 

sobre sua matéria. 

 Em 1968 o jornal “O Popular” publicou a matéria “Uma esperança para a liberdade de 

imprensa”, na qual o professor de direito Marcelo Caetano discorreu sobre o assunto, 

afirmando que a opinião pública tem sentido mediante a liberdade. No entanto o redator do 

jornal ao longo de toda sua narrativa em conjunto com Caetano teve o cuidado de relacionar o 

assunto à ditadura portuguesa, instaurada por Salazar, e não à militar brasileira (UMA 

ESPERANÇA, 1968).  

 É importante também frisar que até mesmo a religiosidade em Goiás sofreu 

perseguições. Para além dos envolvidos com a rádio 13 de maio, há relato, por exemplo, de 

um bispo russo que atuava na Igreja Ortodoxa Russa de Goiânia, que foi perseguido e 

impedido de exercer suas funções de “acordo” com o primeiro Ato Institucional. É confuso o 

caso, no entanto, parece evidente que o bispo possa ter sido considerado um comunista 

simplesmente porque era russo, embora o Conselho da Igreja afirme que sua expulsão tenha 

sido relacionada ao fato do acusado ter mantido uma empregada doméstica na sede da igreja, 

o que seria proibido de acordo com a doutrina da mesma Igreja8 (KALESNIKOV; 

JAKUBOVICH, 1964). 

 Outro ponto importante entre 1964 e 1985 foram os diversos conflitos entre estudantes 

e movimentos estudantis e a polícia. Os desfiles de sete de setembro quase sempre 

culminavam em prisões, espancamentos e outros diversos meios de repressão policial, como 

bombas de gás e tropa de choque. Nas manhãs seguintes os jornais tinham estampado essas 

                                                           
8 Acerca da bibliografia referente à DM em Goiás e a Igreja aponto o livro e dissertação da professora doutora e 

historiadora Teresinha Maria Duarte, “Se as paredes da catedral falassem: A Arquidiocese de Goiânia e o 

Regime Militar - 1968/1985” , trabalho no qual a autora investigou a relação da Arquidiocese de Goiânia e o 

Regime Militar, questionando as razões que levaram a Igreja de Goiânia a aderir às aspirações populares, se 

opondo ao regime. Duarte elucida que as relações entre a Arquidiocese de Goiânia e o regime militar foram 

marcadas por tensões de resistência, sobreposta em valores éticos e morais, por parte da Igreja, o que abriu 

pontos de politizações dentro da mesma (DUARTE, 2003). 
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notícias que chegavam ao público de diversos municípios do Estado, e até mesmo fora dele. 

No ano da morte dos estudantes Edson Luis e Benedito Frazão Dutra9, 1968, durante um 

confronto policial no Rio de Janeiro, o país entrou em polvorosa, milhares de estudantes 

protestavam, mas as forças policiais eram mais reforçadas também. Sobre o assunto o 

historiador e presidente da ANIGO, Marcantônio Dela Côrte, relata que o auge dessas 

passeatas, que se espalhavam pelo país, foi a passeata dos cem mil, 26 de junho de 1968, na 

Candelária no Rio de Janeiro. Em Goiânia muitas manifestações também aconteceram neste 

dia, mas a mais importante aconteceu no dia 1º de Abril, momento em que o regime ia 

comemorar sua ascensão, quando um lavador de carros foi assassinado.  Dom Antônio, futuro 

arcebispo de Goiânia acompanhou o movimento a fim de evitar a força policial sobre a 

manifestação pacífica. Dela Corte diz que o centro de Goiânia virou um inferno porque o 

coronel Pitanga Maia deu ordens de repressão total ao movimento (DELA CÔRTE, 2016, p. 

566).  

 Depois do AI5, no final de 1968, Dela Corte aponta o declínio do movimento 

estudantil representado pelo DCE, que até então funcionou no centro de Goiânia e se 

mantinha aberto até início da década de 70, aparecendo apenas para apresentações culturais 

secundaristas como o Festival Comunica-Som10. Depois de 1974 os grupos estudantis voltam 

a se afirmar com o surgimento do movimento em favor da anistia e já em 1979 as 

manifestações pela anistia ganharam força: “Nesse contexto, o movimento estudantil goiano 

teve grande importância na luta pela anistia e, posteriormente, em todas as manifestações 

pelas eleições diretas para Presidente da República” (DELA CÔRTE, 2016, p. 567).  Dela 

corte observa, ainda, que até 1968 há uma preponderância do movimento secundarista em 

Goiás, enquanto que a partir de 1970 o movimento é preponderantemente universitário e a 

sede da UGES - União Goiana de Estudantes Secundaristas só foi resgatada na década de 90 

(DELA CÔRTE, 2016, p. 567).  

                                                           
9 No dia 28 de março de 1968, Edson Luis e Benedito F. Dutra foram assassinados no restaurante Calabouço no 

Rio de Janeiro. Em março deste ano o episódio completou 49 anos. Os estudantes jantavam juntamente com 

outros 300 estudantes, quando a polícia miitar invadiu o local e baleou os mesmos. Benedito chegou vivo no 

hospital, mas não resistiu. Edson Luis se tornou símbolo da resistência estudantil na Ditadura Militar:” Os 

estudantes conseguiram resgatar o corpo de Edson Luís e o carregaram em passeata pelo centro do Rio até as 

escadarias da Assembleia Legislativa, na Cinelândia, onde foi velado”. O enterro do estudante foi marcado por 

grande comoção e manifestações de cunhos variados. A repressão também foi certeira. O episódio traumático 

desencadeou uma série de manifestações no país inteiro (EDSON, 20--). Segundo a UNE, na atualidade, já é 

tradicional no calendário do movimento estudantil brasileiro “ocupar as ruas das capitais do país na chamada 

Jornada de Lutas da Juventude Brasileira, que acontece anualmente em março, mês simbólico justamente pela 

morte de Edson” (UNIÃO NACIONAL DOS ESTUDANTES, 20--). 

10 Sobre o Festival de Música Comunica-som, trabalharemos o mesmo de modo mais detalhado no segundo 

capítulo. Item 2.2.4. 
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 Depois de abordar tópicos importantes da história da ditadura em Goiás salientamos 

também a ocorrência das perseguições do regime militar aos camponeses e lavradores em 

Goiás e aos integrantes da VAR - Palmares11, Vanguarda Armada Revolucionária Palmares, e 

da ALN – Ação Libertadora Nacional em Goiás, não menos importantes que os pontos 

denotados anteriormente. Não podemos tampouco, deixar de mencionar o sangrento conflito 

vivenciado nas terras do norte de Goiás e atual Estado de Tocantins, na época ainda 

pertencente ao Estado goiano, a Guerrilha do Araguaia12. Assim, convidamos o leitor a 

acompanhar a continuação destes apontamentos ao longo do texto, que inclusive, serão 

representados em canções do período e estão dispostos também no acervo documental da 

ANIGO em formato digital e nos relatórios publicados em livro físico, somados aos acervos 

espalhados na cidade, como veremos a seguir. 

 

1.4 Traçando um recorte: entre arquivos e documentos 

 

É possível dizer que os documentos na história foram “desierarquizados”. De acordo 

com o historiador Durval Albuquerque Júnior, já não se faz diferença entre “um filme, uma 

poesia, uma música ou um artigo de jornal, todos foram tomados como discursos produtores 

de realidade, ao mesmo tempo, produzidos em determinadas condições históricas” 

ALBUQUERQUE JUNIOR. 2011, p. 45).  

                                                           
11 Sobre a ação da VAR-Palmares em Goiás, ver documentos e aspectos históricos presentes em “Arquivos 

Revelados: A ditadura Militar em Goiás”, volume 2 (2016), obra conjunta de documentos e relatórios 

produzido pela ANIGO no projeto “Memórias Reveladas”, da Comissão da Anistia e Ministério da Justiça, 

publicada pela UFG. Páginas: 735-743. 

12 A Guerrilha do Araguaia (1967-1974) foi um movimento de luta armada organizado pelo Partido Comunista 

Brasileiro, na tentativa de revolução contra a Ditadura Militar Brasileira. O nome da guerrilha se justificou 

pela sua área de atuação, nas regiões do Rio Araguaia, entre os estados do Pará, Maranhão e Tocantins, que na 

época ainda era Goiás. A região era conhecida como “Bico de Papagaio”, porque no mapa se avista a imagem 

do perfil de uma ave. Os guerrilheiros eram estudantes, médicos, professores, advogados, comerciários, 

bancários, operários e camponeses. Oficialmente, o movimento foi chefiado politicamente por Maurício 

Grabois e João Amazonas. Segundo documentos do Centro de Informações do Exército em relatório 

publicado em 1992 em jornal, o exército contabilizou 55 guerrilheiros identificados em 1972. No informe o 

tenente coronel Arnaldo Braga informou que as armas dos grupos eram precárias, mas que suspeitava de 

possível armamento que viria mais adiante da China. Entre 1967 e 1974 a região do Bico do Papagaio foi 

marcada por confrontos entre a guerrilha e o exército, foram repressões, prisões, torturas, desaparecimentos e 

mortes. A superioridade do número de combatentes do exército enviados nas operações contra a guerrilha e as 

ações dos mesmos foram duramente criticadas por estudiosos do período, já que os próprios moradores da 

região eram considerados todos comunistas, e portanto, sofriam duras consequências (A DITADURA, 2016b, 

p. 1025-1042). Dentre obras que tratam do assunto estão os livros de Jacob Gorender, “Combate nas Trevas” 

(1987); “A ditadura escancarada” (2002), de Élio Gaspari; “Guerra de Guerrilhas no Brasil” (1979), de 

Fernando Portela; “Araguaia – Histórias de amor e de Guerra” (2014), de Carlos Amorim; “A lei da selva – 

Estratégias, imaginário e discurso dos militares sobre a Guerrilha do Araguaia” (2006), de Hugo Studart e 

“Arquivos Revelados: A ditadura Militar em Goiás”, volume 2 (2016), páginas 1025 a 1076. 
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Assim sendo, não há mais lugar na história para “preconceitos” de tipologia de fontes. 

Há décadas, a história abriu seu leque de produção deixando a dita “história vista de baixo 

falar”, como já discutimos no primeiro capítulo. Portanto, sem receio, tomamos como corpus 

de análise diferentes tipos de documentos, que entrecruzados e “desvelados”, textos escritos e 

sonoros, texto e contexto, formarão a trama e o enredo dessa pesquisa. De acordo com 

Canclini (1994): 

 

O rádio, a televisão, o cinema, os vídeos e os discos tornaram-se recursos chave para 

a documentação e a difusão da própria cultura, para além das comunidades locais 

que a geraram. São, por isso, parte do nosso patrimônio, de um modo diverso do que 

o são as pirâmides, o centro histórico, o artesanato, mas às vezes, tão significativos 

quanto esses bens tradicionais: sobretudo se levarmos o importante papel de 

recursos como a música, o cinema e a TV na consagração, socialização e renovação 

de certos comportamentos (CANCLINI, 1994, p. 95). 

 

Com essa perspectiva, o primeiro passo da trajetória dessa pesquisa foi visitar o acervo 

fonográfico goiano do Museu da Imagem e do Som - MIS - Goiás.  O Museu da Imagem e do 

Som em Goiás possui um importante acervo de documentos fonográficos, videográficos e 

imagéticos. Como nosso enfoque é a música goiana no período de ditadura militar no Brasil, 

priorizamos a pesquisa no acervo fonográfico, precisamente o acervo de discos goianos 

doados pela Rádio Brasil Central ao MIS-GO datados entre 1964-1985, embora essa coleção 

não seja estritamente composta por discos goianos, mas também por discos de música 

brasileira em geral e internacional, discos que ultrapassam a década de 80.  

Os processos de musealização do acervo fonográfico e videográfico da referida 

coleção foram iniciados em 2006. Projetos de trabalho com esse acervo foram encaminhados 

para a Agência Goiana de Cultura e outras instituições financiadoras tais como Fundação 

Vitae, Petrobras, Ministério da Cultura (Lei Rouanet), Iphan - Departamento de Museus e 

Centros Culturais e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES. Já 

em 2009, a então coordenadora do projeto, Tânia Mendonça, afirmou que esses projetos 

possibilitaram o “aperfeiçoamento das ações museológicas do MIS-Go, e a capacitação dos 

profissionais envolvidos.  A expectativa era de intensificar a participação da comunidade e 

integrar os pesquisadores, artistas e toda a população nas ações de preservação e 

comunicação” (MENDONÇA, 2009, p. 7). Essas informações estão disponíveis no catálogo 

de títulos fonográficos lançado em 2009 pelo MIS-GO13.  

                                                           
13 Sobre o catálogo, Stela horta Figueiredo, diretora do MIS-GO na época informa que a seleção privilegiou 

alguns momentos da radiofusão da produção musical brasileira e goiana: ‘a época de ouro’ (1929-1945), a era 

dos ‘notáveis cantores’ (1946-1958), a ‘bossa nova e os festivais’ e a ‘produção musical goiana’ divulgada 
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Ainda no lançamento do livro, a presidenta da AGEPEL, Linda Monteiro, fez o 

compromisso de garantir a manutenção e continuidade da digitalização de outras coleções do 

acervo do MIS-GO (MONTEIRO, 2009, p. 13), o que infelizmente não aconteceu 

efetivamente até o presente momento. O acervo da coleção RBC é constituído por cerca de 40 

mil registros (depoimentos, reportagens, programas musicais, gravações, vídeos e discos), e a 

Petrobrás financiou um projeto de digitalização de cerca de 5 mil registros considerados mais 

expressivos do MIS-GO. Estes, segundo a Petrobras, foram selecionados e digitalizados 

(PETROBRAS, 2009, p. 15).  

Nove anos depois, após observarmos e selecionarmos obras do catálogo para que 

fossem analisadas, nos deparamos com alguns imprevistos. 80% dos documentos 

selecionados (inclusive alguns vídeos sobre manifestações políticas e culturais)14 ainda não 

estavam digitalizados, embora muito bem preservados, higienizados e arquivados15.  

Durante a pesquisa, os discos do referido recorte temporal foram fotografados (capa e 

disco de vinil), depois foram feitas diversas visitas para audição das músicas, no próprio MIS-

GO, através da marcação desse processo com o atendimento do órgão. E em seguida foi 

solicitado ao MIS a digitalização do acervo selecionado16. Por meio do material coletado, 

percebemos que parte dos discos eram de artistas goianos envolvidos nos festivais de música 

do Estado e alguns até participaram de outros festivais espalhados pelo Brasil.  

A partir daí surgiu a necessidade de contar a história destes festivais, que tiveram 

como pano de fundo a ditadura militar. Alguns deles estiveram envolvidos diretamente com 

movimentos de resistência ideológica, artística e cultural.  

Percebemos também neste acervo, um misto de gêneros musicais: rock, pop, sertanejo, 

samba, estilos de MPB e até mesmo músicas folclóricas. Músicas tão distantes umas das 

outras e ao mesmo tempo tão próximas, compostas ou interpretadas por conterrâneos, criadas 

                                                                                                                                                                                     
pela RBC. No catálogo, os discos são organizados por intérprete; as informações compreendem os seguintes 

campos: título, gravadora/selo, formato, número de série, data de gravação e número de inventário 

(FIGUEIREDO, 2009, p. 9). 

14 No acervo videográfico, alguns vídeos selecionados para pesquisa não foram encontrados ou perderam sua 

vida útil. Os funcionários não souberam explicar o acontecido. 

15 O que, segundo a atual gestão, acontece por falta de recursos materiais e de pessoas para efetuar o trabalho. 

Quando fotografei os discos para o projeto inicial da pesquisa, fui prontamente atendida desde a marcação da 

mesma. Nas visitas para audições também fui prontamente atendida, um mês após a marcação, como 

previamente combinado. No entanto, depois de solicitar a digitalização parcial do acervo, 4 músicas de cada 

álbum obedecendo as leis de direitos autorais, em dezembro de 2015, depois de algumas cobranças de minha 

parte, a digitalização fonográfica só foi entregue no final de setembro de 2016. A equipe da gestão atual do 

MIS justificou o acontecido como consequência da falta de colaboradores na pequena equipe de trabalho do 

museu. 

16 De acordo com a Lei de Direitos Autorais. 
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e/ou cantadas durante um período de extremo autoritarismo. Essa diversidade de sonoridades 

goianas nos levaram a identificar também um pouco do desejo de contribuir com o sentido de 

brasilidade nesses artistas, a busca de identidade nacional/regional e sentimentos de 

pertencimento. Observamos, depois de extensa pesquisa, a necessidade de um recorte. Assim, 

separamos as canções envolvidas nos festivais e nos atos políticos de resistência e as músicas 

que falavam das raízes goianas, da terra goiana, do Rio Araguaia, das belezas do Brasil, do 

exército brasileiro e do milagre econômico. Nesse ponto inicial da pesquisa ainda não 

sabíamos que o acervo dos festivais era tão rico a ponto de preencher uma dissertação.  

Partimos para outros acervos a fim de saber mais do contexto da época em Goiás, dos 

festivais goianos e do engajamento dos artistas. Buscando novos tipos de documentos, que 

nos auxiliassem no entendimento do que encontramos até o momento. 

Continuamos o trabalho no Instituto Cultural e Educacional Bariani Ortêncio – 

ICEBO, que foi fundado em Goiânia em 2012 na própria casa de Bariani Ortêncio. Nascido 

em 1923, escritor com mais de 40 obras publicadas, folclorista, contista, compositor, 

versionista. Bariani é empresário e foi padrinho musical de Ely Camargo e Lindomar 

Castilho. Proprietário do tão lembrado Bazar Paulistinha, loja de discos pioneira em Goiás, 

famosa nos tempos em que o disco era o carro chefe da música. Esses são alguns dos títulos 

do intelectual Ortêncio, que embora tenha nascido no Estado de São Paulo, recebeu título de 

cidadão goiano em 1968 e título de cidadão goianiense em 1995, para além de ter recebido 

título de doutor honoris causa da Universidade Federal de Goiás em 2012. Seu nome está 

nomeando nove bibliotecas e centros de estudo em Goiânia. Com dezenas de diplomas, 

prêmios, troféus e medalhas, Ortêncio intentou ainda ceder um espaço de sua casa para 

compartilhar seu conhecimento e suas memórias materiais e imateriais (ORTENCIO, 2016). 

A ideia partiu de Isabel Signoreli, atual presidente da Comissão Goiana de Folclore e 

braço direito de Bariani Ortêncio. Embora o mesmo tenha resistido no início, Signoreli o 

convenceu de que o espaço seria um ótimo incentivo cultural para os jovens e pesquisadores, 

e transformou o acervo de Bariani em um Instituto. Composto por 3300 livros de autores 

goianos e sobre história de Goiás, 158 títulos de dicionários e enciclopédias, acervos 

fotográficos, discoteca de LP, Cds e discos 78 rotações, suplementos culturais dos jornais 

goianos e algumas revistas. Páginas de jornal, tais como “O observador”, “Goiás agora”, 

“Diário do Oeste” “Cinco de Março”, “Bazar Oió”, “4º poder” (UFG), “Letras de Goiás”, “O 

Popular”, “Folha de Goiaz” são alguns dos títulos a serem encontrados. O acervo abriga, 

inclusive, alguns livros raros oitocentistas como o “Voyage au Tocantins-Araguaia” de Henri 
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Coudreau. Conta ainda com coleções diversas e claro, uma biblioteca de obras folcloristas 

(ORTENCIO, 2016, p. 349-252). 

Em ambiente simples, tudo se guarda, em algumas salas. Na varanda da casa somos 

bem recebidos por Signoreli e o próprio Ortêncio, que nos oferece sempre uma boa conversa, 

e somos então convidados a iniciar a pesquisa. 

 Durante três meses pesquisamos no ICEBO em muitas manhãs. Fotografamos o 

acervo jornalístico e algumas revistas datadas de 1964 a 1985, selecionando matérias sobre o 

contexto político e cultural, fotografamos os discos pertinentes, fotografias e documentos do 

Bazar Paulistinha e crônicas sobre a música goiana, de autoria de Ortêncio. Encontramos 

discos de artistas goianos como Ely Camargo, Lindomar Castilho, Marcelo Barra, Josaphat 

Nascimento, dentre outros e para nossa surpresa, nos deparamos com a coletânea completa da 

carreira fonográfica de Lindomar Castilho, afilhado de Bariani. Também nos foi útil o 

documentário em posse do ICEBO, acerca de Ely Camargo, produzido pela Goyaz Filmes, 

cedido apenas aos participantes do mesmo, incluindo Bariani Ortêncio. Digitalizamos o 

acervo fonográfico de acordo com os direitos autorais e a partir de então poderíamos 

selecionar o que usaríamos neste trabalho. 

No próximo passo da pesquisa, enveredamos pelo acervo do Jornal Cinco de Março, 

jornal crítico dos atos de repressão da ditadura. O instituto de Pesquisas e Estudos Históricos 

do Brasil Central – IPEHBC foi fundado em 1996 pela Sociedade Goiana de Cultura, 

vinculado à Pontifícia Universidade Católica de Goiás, tendo sede própria desde 2001. O 

IPEHBC se tornou um centro de referência para estudos da região central do Brasil, uma 

instituição sem fins lucrativos. A equipe é formada em maior parte por historiadores. A 

principal proposta do instituto é guardar e difundir a memória. Seu slogan é “cuidando da 

memória para criar vida” (SANTOS, 2009 e PUC GOIÁS, 20--). 

Diferente do ICEBO, o IPEHBC mantém não só partes do suplemento cultural do 

jornal, mas o seu conteúdo na íntegra. O acervo e a equipe são muito bem organizados, 

higienização impecável, e abrem as portas para o pesquisador de manhã e à tarde, além de 

auxiliarem no que for preciso. 

Entretanto o acervo do jornal “Cinco de Março” é disponibilizado em formato de 

microfilme, de difícil leitura em muitas partes. Alguns trechos do microfilme estão inelegíveis 

(embaçadas) e infelizmente as máquinas do manuseio do arquivo são bem antigas e não 

proporcionam ao pesquisador facilidade ou agilidade, considerando também que as páginas 

são escuras e de difícil leitura, o que tornou o trabalho mais árduo e demorado. No entanto 
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conseguimos sempre espaço no período vespertino e conseguimos captar o conteúdo 

desejado, fotografando a tela da máquina.  

 Registramos conteúdos de 1964 a 1969. Estes documentos continham matérias 

pertinentes à nossa pesquisa, que tratavam do Golpe Civil Militar de 1964, a deposição de 

Mauro Borges, casos de prisões e torturas no DOP’s e Polícia Militar, corrupção municipal, 

estadual e nacional, crise econômica do Estado e País, manifestações e repressão aos 

manifestos de estudantes no Estado e no País, repressão ao próprio jornal, abuso de poder 

policial e judicial, informes de festivais e atividades culturais na cidade tais como teatro e 

música erudita e popular, entrevistas com artistas, censura ideológica da imprensa e 

intelectuais goianos, textos irônicos de resposta ao regime militar, conflitos do regime militar 

com as religiões, principalmente com a Igreja Católica, delações e análises críticas dos 

jornalistas a respeito do contexto vivido. Embora não seja possível usar todo o conteúdo neste 

trabalho, selecionamos conteúdos que poderiam ser dispostos ao longo do trabalho 

conectando a vida cultural goiana à conjuntura política e social vivida durante a ditadura 

militar no Brasil. Embora não defendamos uma história factual, fica evidente que o período 

vivido em Goiás também foi marcado por censura e repressão. E podemos conectar as 

representações impressas no jornal com outros documentos sonoros, orais e textuais, que nos 

permitem “visualizar” e interpretar este cenário, que, todavia, é ambíguo, como veremos no 

desenrolar do texto.  

 Partimos então para o Instituto Histórico e Geográfico de Goiás – IHGG, que foi 

fundado na antiga capital de Goiás, Vila Boa, em 7 de outubro de 1932, mas em 1938, depois 

da mudança da capital do Estado para Goiânia, o IHGG passou a ter sua sede própria na atual 

capital goiana. É uma associação civil, pessoa jurídica de direito privado de caráter cultural e 

científico, sem fins lucrativos, de utilidade pública conforme lei municipal e estadual. A 

finalidade do IHGG é guardar os documentos históricos de Goiás e possibilitar a pesquisa do 

acervo a estudantes, pesquisadores, professores e público em geral (VAZ, 2014; INSTITUTO, 

2014). 

O interesse de pesquisar no IHGG surgiu ao descobrirmos que o instituto abriga o 

acervo digitalizado integral do jornal “Folha de Goiaz”, e outras partes de outros jornais, 

como “O popular”, que desde 2015 já não abre seu acervo para pesquisadores. Infelizmente 

não foi possível consultar o acervo digitalizado do jornal “ Folha de Goiaz” a princípio, por 

três vezes solicitamos a consulta, mas um dos colaboradores informou que não seria possível 

devido à falta do funcionário responsável pelo manuseio do documento digital. No entanto 

tivemos acesso por três dias ao setor de seleção de folhas de jornais físicos, onde pudemos 
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registrar matérias, principalmente do jornal “O Popular”, de páginas culturais como as 

organizadas pelo jornalista Arthur Rezende, inclusive noticiários de shows e festivais da 

época requerida, 1964-1985. Infelizmente não nos foi permitido mais o acesso a esse setor, 

por precaução da direção do IHGG, pois embora se trabalhe com luvas, avental, sapato 

fechado, máscaras e touca, o local não foi considerado seguro por não ter sido ainda 

higienizado como se pretende fazer, estando lotado de inúmeros pacotes de jornais antigos e 

outros objetos e materiais a serem selecionados para descarte ou higienização.  

Já o Arquivo Histórico Estadual Goiano é também um espaço que abriga documentos 

mais antigos do Estado. No entanto é um espaço da Secretaria da Educação, Cultura e Esporte 

– SEDUCE. O Arquivo Histórico de Goiás é uma unidade da Superintendência de Patrimônio 

Histórico e Artístico da secretaria. Sua finalidade consiste em: “receber, localizar, recolher, 

reunir, recuperar, preservar, organizar e divulgar o patrimônio documental do poder público”. 

Visa também incentivar pesquisas que revelem a memória e as raízes históricasde Goiás. 

Abriga documentos do tipo permanentes: 

 

Via de regra, documentos recebidos e produzidos em todas as repartições públicas 

integram o chamado arquivo corrente, sendo abrigados nas próprias repartições, em 

uso. Quando sua procura torna-se esporádica e eventual, passam a fazer parte do 

chamado arquivo intermediário, abrigando-se nos órgãos oficiais ou no chamado 

Arquivo Geral do Estado. Depois disso, cumprindo uma tabela de temporalidade, 

são analisados e selecionados em função do seu valor probatório, histórico ou 

cultural, devendo ser salvaguardados no Arquivo permanente, categoria em que 

estão incluídos os Arquivos históricos dos Estados (GOIÁS, 2013). 

 

Neste arquivo são reunidas várias sessões, dentre elas: Sessão Manuscritos; Sessão 

Documentação Avulsa; Sessão Documentos dos Municípios de Goiás e Tocantins; 

Hemeroteca e Biblioteca apoio. A Hemeroteca, por exemplo, possui cerca de 281 títulos de 

jornais da imprensa goiana (Ibid.). No Arquivo Histórico Estadual pesquisamos justamente na 

hemeroteca, em jornais físicos, datados de 1968 a 1985 e conseguimos encontrar 

principalmente notícias ligadas à censura e à abertura política, tendo em vista que os jornais 

não estão em seu formato integral, encontramos poucas páginas culturais. O que se viu em sua 

maior parte está relacionado à páginas literárias e notícias de crimes sem conexão com a 

ditadura militar.  

Outros documentos acerca da ditadura militar em Goiás foram pesquisados no acervo 

digital da Associação dos Anistiados, pela Cidadania e Direitos Humanos do Estado de Goiás 

– ANIGO, que tem como objetivos: 
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- A luta pelos direitos dos anistiados punidos por motivação exclusivamente política 

no período de 1946 a 5 de outubro de 1988; 

- A defesa e a luta pelo desenvolvimento sócio-econômico e cultural e melhoria da 

qualidade de vida dos anistiados e seus dependentes; 

- A luta pelos interesses dos anistiados políticos em assuntos que envolvam o 

restabelecimento da plena cidadania e o respeito à dignidade e aos direitos humanos. 

-  Contribuir para o resgate e preservação da história e da memória dos cidadãos e 

das cidadãs brasileiras que dedicaram suas vidas à luta pelo restabelecimento da 

democracia no Brasil e propagar esse período da História a fim de contribuir para 

que a sociedade brasileira busque, valorize e defenda o constante aprimoramento do 

Estado democrático (ANIGO, 2001?b). 

 

 Ressalte-se que a ANIGO, em consonância com o projeto Memórias Reveladas, 

Marcas da Memória e Comissão Nacional da Verdade, criou um banco de dados com 

documentação diversa referente à DM, em Goiás. A entidade tem desempenhado um papel 

fundamental na contribuição para a pesquisa historiográfica, propiciando aos pesquisadores a 

oportunidade de conhecer e analisar documentos do contexto referido no Estado de Goiás, por 

meio de suas diversas publicações.  

 A associação dispõe de um banco de dados digital no site da mesma. Através dele e 

possível ter acesso a entrevistas, depoimentos, fotografias, alguns recortes de jornais e vídeos 

de testemunhas oculares do episódio. Esse banco reúne informações sobre participantes de 

grupos de resistência política da época da DM, registros de manifestações estudantis, 

inclusive algumas imagens das “Diretas Já” e relatos de torturas de diversos civis.  

 Recentemente, em 2016, a ANIGO, em parceria com a UFG, o projeto “Marcas da 

Memória”, a Comissão da Anistia e o Ministério da Justiça, lançou o livro “Arquivos 

Revelados: A Ditadura Militar em Goiás”, dividido em dois volumes de 715 e 1326 páginas, 

respectivamente, impressos pela editora CEGRAF - UFG. É um material vasto composto 

principalmente por transcrições de documentos, tais como IPM’s, sentenças de tribunais 

militares e depoimentos.  

 As temáticas são variadas. No primeiro volume encontramos informações sobre o 

Golpe Civil Militar de 1964, repressão aos órgãos de imprensa e intelectuais, principalmente 

jornalistas, escritores e radialistas, a deposição de Mauro Borges, os primeiros IPM’s em 

Goiás, a Comissão Geral de Investigações - CGI, os membros do poder judiciário implicados 

pela ditadura militar, os núcleos do grupo dos onze em atuação em Goiás, as perseguições da 

ditadura militar contra os lavradores em Goiás, os IPM’s instaurados pela ditadura militar na 

cidade de Catalão, Os IPM’s acerca do PC do B, atuação militar em Itauçu e repressão ao 

Movimento Estudantil. 
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 O segundo volume incorpora documentos acerca da Política Operária em Goiás-

POLOP, perseguições aos integrantes da Var-Palmares em Goiás, Ação Libertadora Nacional 

– ALN, Guerrilha do Araguaia, monitoramento do Comitê Goiano pela anistia, 

monitoramento aos movimentos de 1981, mortos e desaparecidos políticos em Goiás, dados 

de pessoas que atuaram contra a ditadura em Goiás e Lei de Segurança Nacional e Atos 

Institucionais instituídos pelo regime militar no Brasil.  

 Obviamente, diante de conteúdo tão vasto e rico, não pudemos analisar nem metade 

deste acervo, que foi lançado tão recentemente e é tão denso. No entanto, utilizarmos algumas 

informações principais para falar da ditadura militar em Goiás, como pôde ser visto no 

subcapítulo acima. Nos próximos capítulos alguns dos documentos também serão 

mobilizados para falarmos de censura e repressão, resistência ideológica, milagre econômico 

e também acerca da Guerrilha do Araguaia. 

 Observando algumas “falhas” de informações na pesquisa, relacionadas aos festivais, 

ao engajamento dos artistas e à cena musical goiana, percebemos que as entrevistas com 

participantes desse cenário na época poderiam nos ajudar a preencher lacunas e tornar o 

trabalho um exercício também de valorização à memória, no intuito de historicizar os 

depoimentos dos envolvidos. Como encontramos nos documentos que atestam a importância 

dos registros orais: 

 

As entrevistas de história oral são tomadas como fontes para a compreensão do 

passado, ao lado de documentos escritos, imagens e outros tipos de registro. 

Caracterizam-se por serem produzidas a partir de um estímulo, pois o pesquisador 

procura o entrevistado e lhe faz perguntas, geralmente depois de consumado o fato 

ou a conjuntura que se quer investigar. Além disso, fazem parte de todo um conjunto 

de documentos de tipo biográfico, ao lado de memórias e autobiografias, que 

permitem compreender como indivíduos experimentaram e interpretam 

acontecimentos, situações e modos de vida de um grupo ou da sociedade em geral. 

Isso torna o estudo da história mais concreto e próximo, facilitando a apreensão do 

passado pelas gerações futuras e a compreensão das experiências vividas por outros. 

(CENTRO DE PESQUISA E DOCUMENTAÇÃO DE HISTÓRIA 

CONTEMPORÂNEA DO BRASIL, 2009-2016). 

 

Por meio de depoimentos de natureza qualitativa, artistas e profissionais do meio 

foram entrevistados. Sendo eles: Itamar Correia, Pádua, César Canedo, Hamilton Carneiro, 

Carlos Brandão, Adalto Leal, Francisco Paes e Juraildes da Cruz. A escolha desses artistas se 

deu pela identificação dos mesmos no cenário musical da década de 1970 e 1980, seus 

engajamentos por meio da arte e a atuação de alguns nos festivais. Essa identificação foi feita 

a princípio de acordo com os nomes que apareceram nos documentos dos acervos 

pesquisados. Do mesmo modo buscamos entrevistar organizadores dos festivais, 
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principalmente dos que não obtivemos tanta documentação. Além dessas entrevistas 

qualitativas, graças à colaboração do cineasta Ranulfo Borges, obtivemos acesso a três 

documentários de sua autoria intitulados: “Naqueles festivais”, “Colegas, Companheiros e 

Camaradas” e “A praça falou mais alto”, ainda não amplamente divulgados, que foram por 

nós transcritos. Nestes documentários aparecem testemunhos importantes de diversos artistas 

e civis engajados acerca dos festivais goianos, a atuação do regime em Goiás e no movimento 

das “Diretas Já”17.   

Para contar um pedaço da história dos festivais também contamos com o registro das 

Revistas do festival GREMI - Grandes Revelações da Mocidade Inhumense18, sempre 

publicadas após a execução do evento. Nelas podemos identificar, através dos depoimentos 

escritos, enunciados de representações dos objetivos do festival, acontecimentos marcantes, 

que nos ajudaram a relacionar participantes envolvidos, interpretações e composições 

premiadas, a filosofia dos fundadores dentre outros enunciados que nos foram caros nessa 

narrativa. Tais revistas nos foram apresentadas por Irondes de Moraes, Mônica Martins, Marli 

Pereira, ambos membros do antigo Clube dos 30 de Inhumas19, oficializador do festival de 

artes referido. Outros colaboradores importantes foram também Jair dos Santos, que por 

diversas vezes participou como jurado musical no GREMI, e o radialista fundador da Rádio 

Universitária, realizador do I Festival Goiano de Música Popular Brasileira e colaborador do 

Festival Universitário em Goiás, Francisco Paes. 

 

. 

                                                           
17As “Diretas Já” foi um movimento civil de reivindicação por pela volta das eleições diretas para presidente no 

Brasil, tendo em vista que esse tipo de eleição foi suprimido pelo Regime Militar pós Golpe Civil Militar na 

década de 1960. Em 1984 milhares de brasileiros saíram às ruas para reivindicar esse direito. O ano de 1984 foi 

marcado por uma série de comícios e passeatas em prol das Diretas Já, espalhados por várias regiões do país. 

Sendo que o primeiro grande comício aconteceu em Goiânia, na Praça Cívica, como veremos mais adiante no 

trabalho, no terceiro capítulo. Infelizmente a PEC das Diretas foi rejeitada pelo plenário em 1984, mesmo com as 

pressões populares. Em 1985 Tancredo Neves assumiu a presidência do país iniciando a volta do regime 

democrático, mas foi eleito por eleições indiretas. Com sua morte José Sarney, apoiador do Regime Militar, 

assumiu a presidência. Neste mesmo ano uma emenda institucional estabeleceu eleições diretas para presidente e 

prefeituras de áreas consideradas de segurança nacional. Era o momento de reabertura política. Em 10 de maio 

de 1985 a fidelidade partidária também foi extinguida e para o registro de novos partidos foi flexibilizada, o que 

permitiu a legalização dos partidos PCdoB e PCB – Partidos Comunistas Brasileiros. A primeira eleição direta só 

foi consolidada em 1989, momento em que Fernando Collor assumiu a presidência (BRASIL, 2010a). 

18 No terceiro capítulo abordaremos a história desse festival, contemplando a documentação a ele referente. 

19 Mais informações sobre o Clube dos 30 de Inhumas e o festival de artes GREMI-Grande Revelações da 

Mocidade Inhumense estão disponíveis no terceiro capítulo. 
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CAPÍTULO II 

PROJEÇÕES SONORAS NA ERA DOS FESTIVAIS 

 

Nacionalmente, os festivais de música funcionaram como projetores de lugares, 

artistas, discursos políticos e culturais. Em Goiás eram lugares que permitiram aos artistas 

goianos se expressarem em um contexto de autoritarismo, era também a busca por uma 

oportunidade de carreira, era proposta de amostragem de composições, lugar pioneiro, 

projeções de Goiás. Traçaremos um breve panorama do que foi a Era dos Festivais no Brasil e 

as ações estéticas, ideológicas e mercadológicas que fizeram parte deste processo. Em seguida 

evidenciaremos e problematizaremos os festivais de música em Goiás, discorrendo sobre os 

mais breves, porém expressivos, Festival Goiano de Música Popular Brasileira (1966) e 

Festivais Universitários de Música Popular Brasileira (1969-1973). Apontaremos indícios de 

festivais realizados em diferentes cidades do interior goiano: Morrinhos, Anápolis, Paraúna, 

Caçu e Jataí. Estes entre 1966 e 1979.  E em nível mais detalhado, discorreremos acerca do 

festival Comunica Som (1971-1985), que mobilizou principalmente o público estudantil e 

teve como participantes os próprios estudantes secundaristas da região. Apontaremos 

regularidades e interdições discursivas, traços da cena musical goiana e as relações que se 

estabeleceram entre os festivais, os participantes, os jurados e membros de organizações do 

regime militar. 

  

2.1 A era dos festivais no Brasil: engajamento estético e ideológico 

 

 A era dos festivais de música no Brasil aconteceu em plena ditadura militar. Entre 

1965 e 1972, a televisão brasileira anunciava sua interação com a música popular nacional. Os 

programas “O Fino da Bossa”, “Jovem Guarda” e “Bossaudade” eram produzidos pela TV 

Record. Além desses programas, festivais musicais foram produzidos e televisionados pela 

TV Globo do Rio e também pela TV Record, de São Paulo. Mas quem abriu esse ciclo foi a 

TV Excelsior do Rio e de São Paulo, com o I Festival Nacional de Música Popular Brasileira. 

Neste festival, Elis Regina se destacou com o prêmio de melhor intérprete com a música 

“Arrastão”, composta por Edu Lobo e Vinícius de Moraes. Para Jairo Severiano, era uma 

mistura de bossa nova e música nordestina (SEVERIANO, 2009): 

 

Não era uma ruptura com a bossa nova, nem uma corrente contrária, e sim uma 

decorrência da estrutura harmônica da bossa nova. "Arrastão" passou a ser um 

divisor de águas, provocando o surgimento de uma música popular moderna, 
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abreviada na sigla MPM. A grande novidade, o que conquistaria o júri e a plateia do 

festival, seria a interpretação explosiva de Elis Regina, o oposto da versão calma 

gravada anteriormente pelo autor com o Tamba Trio em seu primeiro disco na 

Elenco. Antes do disco ser lançado, Solano havia procurado Edu para incluir uma 

música no Festival da Excelsior e Edu pedira ao produtor da Elenco, Aloysio de 

Oliveira, para segurar o lançamento do disco a fim de preservar o item de música 

inédita exigido no regulamento. Assim, "Arrastão" pôde ser inscrita (MELLO, 2010, 

p. 40). 

 

Concomitantemente, o início da era dos festivais (1965), era também uma época de 

engajamento, e “o artista jovem, nacionalista e de esquerda queria estar apto a produzir uma 

arte que fosse nacionalista e cosmopolita, politizada e intimista, comunicativa e expressiva, 

rompendo, inclusive, com o manifesto do CPC” (NAPOLITANO, 2007, p. 78). O manifesto 

do CPC – Centro Popular de Cultura, da UNE – União Nacional dos Estudantes, reconhecia 

que a arte popular oferecia mais possibilidades formais ao artista e não priorizava a qualidade 

estética, mas a tinham, prioritariamente, como um veículo ideológico nacionalista (Ibid., p. 

76). Sendo assim, muitos artistas engajados considerariam que, para além de música 

ideológica, era preciso, também, alcançar qualidade estética. A partir daí, a sigla da MPB, 

buscando novas referências estéticas e ideológicas, se consolidaria como fenômeno nos 

grandes festivais, no rádio e na TV dos brasileiros, em plena fase de modernização.  

 Napolitano destaca que a parceria da televisão e a música popular representaram, 

inclusive, uma ampliação da faixa etária que consumia a dita MPB renovada, que não era 

moldada apenas e principalmente na bossa nova. Aspectos da tradição da bossa nova com 

novas formas de performances e padrões de composição caíram no gosto do público jovem, 

incluindo até mesmo o rock e o samba. Para o autor, trata-se de um entrecruzamento de séries 

culturais e tradições musicais diferentes, que pode ser visto como “um encontro de 

temporalidades e códigos culturais dos quais a TV, naquele momento, não poderia abrir mão, 

visto que não havia encontrado uma linguagem própria, dirigindo-se a um público difuso” 

(Ibid., p. 88). 

 Os festivais caíram no gosto do público, justamente porque tinham uma linguagem 

própria. Exibiam uma linguagem cênica que misturava estilo comício, baile, show 

universitário e concerto artístico.  Ainda nos anos 60, a consagração dos festivais foi 

consequência das novas demandas do público, sedento por demandas musicais e ideológicas 

(Ibid., p. 90). 

 De acordo com a musicóloga Vanda Lima Bellar Freire e Érika Soares Augusto, em 

“Sobre flores e canhões: canções de protesto em festivais de música popular” (2014), o 

público dava significações às canções, e o papel dessas canções estava relacionado ao 
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ambiente de expectativas criadas nas performances dos festivais. Assim, de acordo com as 

autoras, a percepção do público, que também já estava previamente moldada pela condição 

social do momento, fazia com que a música se fortalecesse como experiência social, o que 

pode acontecer em determinados momentos, também, na atualidade.  

 Entretanto, as autoras destacam que essa troca entre artista e público pode ter sido 

relativamente restrita tendo em vista que uma parte da população talvez não tenha tomado 

conhecimento dessas manifestações por não terem tido possibilidade de participar dos 

festivais ou assisti-los através da TV, visto que muitos ainda não tinham o aparelho, mas 

Freire e Augusto observam também que as canções permitiram diversas trocas entre os 

indivíduos não só nos festivais, mas também ao longo do tempo: “pois soaram e estiveram 

presentes em situações posteriores e trouxeram, para esses momentos, resíduos do passado” 

(FREIRE; AUGUSTO, 2014, p. 228). 

 Em 1966 aconteceu o II festival de Música Popular Brasileira, organizado pela TV 

Record SP e a TV Globo organizou o Festival Internacional da Canção – FIC. No primeiro 

Geraldo Vandré e Chico Buarque se consagraram com as músicas “Disparada” e “A Banda”. 

 Para a imprensa era a volta da brasilidade e do bom gosto. Freire e Augusto enfatizam 

que era recorrente nas canções de protesto dos festivais a utilização de gêneros urbanos, como 

a marchinha, a moda de viola e o samba, que buscavam justamente valorizar o “nacional” e o 

“tradicional” de nossa cultura, e que eram também de fácil reconhecimento e assimilação, 

embora as diversas formas de manifestação artística concretizassem os conteúdos sociais que 

se renovam a cada nova experiência, e as formas e os gêneros fossem revestidos de novas 

significações. Numa busca por reforçar a percepção de identidade nacional presente no ideário 

artístico da época “a forma musical conhecida, de fácil apropriação, aproximava as canções 

do público, que não só as aprendia com relativa rapidez, mas reconhecia nelas aspectos 

relativos às memórias plurais e coletivas das culturas brasileiras” (FREIRE; AUGUSTO, 

2014, p. 226).  

 O historiador Marcos Napolitano considera que o festival de 1967 foi o mais 

importante de todos, apresentando novamente Chico Buarque, Gilberto Gil, Edu Lobo e 

Caetano Veloso. As músicas vencedoras foram: a grande vencedora “Ponteio” de Lobo, 

“Roda Viva” de Chico Buarque, “Domingo no parque” de Gilberto Gil e “Alegria, Alegria” 

de Caetano Veloso. É interessante observar, que a juventude foi cativada e que até a Jovem 

Guarda se juntou aos festivais, sendo recebidos, entretanto, com vaias, pois o público da 

plateia era em maioria composto por jovens esquerdistas que não apoiavam o regime ditador 

(Ibid., p. 92). 



 
 

84 

 No III FIC, em 1968, a música de Vandré “Pra não dizer que não falei das flores” 

marcaria a história do engajamento estudantil e político no Brasil, se tornou uma verdadeira 

trilha sonora de resistência à ditadura na memória do povo: 

 

Geraldo Vandré canta "Caminhando" só com o violão e o Maracanãzinho em peso, 

num coro de milhares de vozes contra o regime militar. Só param quando ele inicia, 

com a segurança de um vencedor, a letra da canção, revelando na voz um leve toque 

de empolgação: "Caminhando e cantando...". Vandré é acompanhado por um 

monumental coro de mais de 20 mil vozes que se abrem com a intensidade de quem 

estava proclamando a própria alforria: "Vem vamos embora que esperar não é 

saber...". Entregam-se àquela catarse com a violência de quem dispara versos com 

sua mais verossímil arma para combater a ditadura militar, o canto. Com uma 

estrutura musical muito simples, descendo do modo menor para o maior um tom 

abaixo e subindo novamente numa repetição constante desse movimento de ida e 

vinda, herança da influência moura que se arraigou nas toadas pelo interior do 

Brasil, sendo oriunda dos modos eólico e mixolídio, ‘Pra Não Dizer que Não Falei 

de Flores’ obedecia à conduta do compositor, resumida na frase do depoimento que 

me fora dado 12 dias antes, em seu apartamento da Alameda Barros. Geraldo dissera 

que ‘em canção popular a música deve ser uma funcionária despudorada do texto’ 

(MELLO, 2010, p. 164). 

  

 A música de Vandré ficaria dez anos como proibida no Brasil depois do Ato 

Institucional Nº 5 – AI5, em dezembro de 1968. O mesmo festival, geraria uma polêmica 

envolvendo Caetano Veloso e Os Mutantes, que tocaram suas músicas com guitarras elétricas 

ironizando as canções de protesto. Caetano Veloso discute com a plateia: “Vocês não estão 

entendendo nada”.  E como se não bastasse, houve vaias também para Chico Buarque e Tom 

Jobim, que de acordo com a avaliação dos jurados venceram com melodiosa música intitulada 

“Sabiá”, em um momento em que o público, censurado e reprimido pelo regime militar, pedia 

músicas de luta, de resistência, justiça e protesto (NAPOLITANO, 2007, p. 93). 

 Ainda segundo Napolitano, os grandes festivais de música na TV começaram a decair 

a partir de 1969. O historiador aponta que essa decadência decorreu por vários motivos e 

destaca três. Primeiro, havia um número significativo de compositores famosos no exterior 

que foram voluntariamente ou compulsoriamente em exílio, devido a perseguição do regime. 

O segundo motivo tem a ver a mudança de interesse da televisão que passou a investir em 

outros tipos de programa. O terceiro motivo tinha a ver com a indústria fonográfica, que já 

não necessitava dos festivais para sondar o público. Sendo assim, a Record encerrou o ciclo 

dos festivais e o FIC foi até 1972 (Ibid.). 

 Zuza Homem de Mello (2010) relaciona os grandes festivais da TV, a partir de 1965, e 

as músicas vencedoras: 

1- "Arrastão" (I Festival da TV Excelsior, 1965); 

2-  "Porta Estandarte" (II Festival da TV Excelsior, 1966); 
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3-  "A Banda" e "Disparada" (II Festival da TV Record, 1966); 

4-  "Saveiros" (I FIC/TV Rio, 1966); 

5-  "Ponteio" (III Festival da TV Record, 1967); 

6-  "Margarida" (II FIC/TV Globo, 1967); 

7-  "Lapinha" (I Bienal do Samba da TV Record, 1968); 

8-  "Sabiá" (III FIC/TV Globo, 1968); 

9-  "São, São Paulo Meu Amor" (IV Festival da TV Record, 1968); 

10- "Cantiga por Luciana" (IV FIC/TV Globo, 1969); 

11-  "Sinal Fechado" (V Festival da TV Record, 1969); 

12-  "BR-3" (V FIC/TV Globo, 1970); 

13- "Kyrie" (VI FIC/TV Globo, 1971); 

14- "Fio Maravilha" e "Diálogo" (VII FIC/TV Globo, 1972); 

 

A partir dos anos 70, o governo Médici se empenhou em uma forte campanha de 

milagre econômico e a AERP fora mobilizada para uma grande campanha de otimismo, em 

meio à copa do mundo. Mello destaca que, dentro desse clima, o festival começou, também, a 

ser utilizado para estampar a cara de felicidade do Brasil. Poucos representantes da resistência 

ainda permaneciam vivos na mente do povo, como o caso de Lamarca20, e a TV Globo tinha 

consciência do significado do FIC para o governo. O diretor geral do FIC, Augusto Marzagão, 

enfrentava um clima de desconfiança e, depois de adiar o festival, acabou por desistir 

(MELLO, 2010). 

De acordo com Melo, o festival se transformava numa janela de demonstração de 

felicidade do povo brasileiro e, assim, as vaias de cunho político já não ecoavam nesses 

espaços: “driblando no futebol e sambando no carnaval, agora o povo torcia livremente por 

canções”, chegando a aplaudir canções estrangeiras nas apresentações, coisa que não era vista 

antes. O autor afirma ainda que a Globo tinha consciência do significado do FIC para o 

governo “ao mostrar no exterior a imagem do povo brasileiro cantando e espantando seus 

males”, e o festival foi um instrumento tão forte de propaganda, que foi tão valioso quanto a 

AERP (Assessoria Especial de Relações Públicas) promovidas no governo anterior. Mas essa 

                                                           
20 Carlos Lamarca foi um militar, chegou a ser capitão pós Golpe de 1964, que desertou de suas funções em 

favor de seu engajamento político em 1969, momento em que já atuava na luta armada contra a ditadura: 

“Dentre suas ações contra a ditadura, está o sequestro do embaixador suíço Giovanni Bucher, em 1970, que 

resultou na libertação de 70 presos políticos dos porões da ditadura”. Depois de empreender sua luta viveu na 

clandestinidade e continuou participando de movimentos de lutas em desfavor do Regime Militar em 

diferentes lugares do país. Em 17 de setembro de 1971 Lamarca foi fuzilado por integrantes da “Operação 

Pajuçara”, em Ipupiara, no interior da Bahia. A história da região ficou marcada por ter se tornado naquela 

época um lugar concentrado de torturas e assassinatos em praça pública. A biografia de Carlos Lamarca foi 

lançada em 1980, por Emiliano José e Oldack Miranda: “Lamarca: o capitão da guerrilha”. Em 1994 o diretor 

Sérgio Rezende lançou o filme “Lamarca”, baseado no livro referido (CARLOS, 20--). 
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liberdade não poderia “ofender a família brasileira”, conservadora e moralista. O investimento 

no festival por parte da Rede Globo e da Secretaria de Turismo rendia porque “as dezenas de 

artistas estrangeiros e jornalistas convidados deixavam a "fortuna" de cerca de dez mil dólares 

no Rio em roupas, instrumentos musicais e souvenirs adquiridos. "Isso é receita para o país!", 

reconheciam (MELLO, 2010, p. 203). 

A princípio, os festivais foram vistos, também, como “usinas de criação e trincheiras 

de resistência cultural, num movimento também estimulado pela indústria fonográfica em 

transformação” (NAPOLITANO, 2007, p. 107). Ao passo que, de acordo com o trecho acima, 

os festivais já estavam sendo mobilizados como propaganda para o exterior, como se o Brasil, 

mesmo em regime militar, estivesse passando por uma fase vibrante de verde e amarelo, paz e 

amor. Era justamente essa impressão que Médici queria passar para o exterior e para o próprio 

povo brasileiro: a ideia do Milagre Econômico, livre de corrupção e terroristas. 

 É preciso considerar, também, que os artistas representantes da sigla tradicional da 

MPB representavam um grupo de artistas engajados e, ao mesmo tempo, lucravam com a 

indústria fonográfica em ascensão. Para Napolitano, a MPB firmou-se com o objetivo 

ambíguo de disseminar uma ideologia nacionalista que pudesse ser assimilada por diversas 

classes sociais e, simultaneamente, como produto de mercado. A partir daí, podemos 

entender, também, que os festivais eram um espaço de convergência entre os interesses de 

mercado e o engajamento ideológico e nacionalista (Ibid., p. 94).  

O sociolólogo Renato Ortiz adverte que não podemos enxergar esses dois polos em 

lados opostos: Resistência política versus Mercado. Não. Para ele, são “manifestações culturais 

que se realizavam no seio desse bem simbólico em desenvolvimento”. Sobre os festivais, 

acrescenta que os mesmos “galvanizaram a inquietude política existente” e, por esse motivo, 

eram vigiados pelo regime militar, pois congregavam um clima não só de festa, mas também de 

contestação, ludismo e livre expressão. Por outro lado, o autor reitera que os festivais eram, 

também, uma estratégia de mercado para “incorporar o público universitário aos novos 

segmentos de consumo”. A indústria fonográfica “os percebia como potente instrumento de 

marketing” (ORTIZ, 2014, p. 124). 

Ortiz acredita, também, que essa tensão muda na década de 1970, porque a derrota da 

esquerda e o desencanto com a revolução, desanimaram a juventude e que, a partir de então, o 

mercado se sobrepôs ao engajamento político. 

Em seu livro sobre a história dos festivais, Mello reúne opiniões significativas de 

intelectuais da atualidade acerca do que foram os grandes festivais de música no Brasil: 

 



 
 

87 

Para o músico e cantor Magro, do MPB 4, a diferença entre os festivais da Record e 

os que se fizeram depois é que naqueles, a música mandava. Quando o processo se 

inverteu, acabou. Para a historiadora Angela de Castro Gomes, os artistas 

participavam francamente das manifestações políticas ocorridas desde 1966  indo à 

frente e sendo duramente atingidos nos processos de censura e de prisões que 

desabaram sobre a classe. Quando o general Ernesto Geisel tomou posse, essa forma 

de luta estava vencida, a guerrilha estava exterminada. Não havendo mais clima 

político, não havia mais o pano de fundo que animava os festivais, o pano de fundo 

da resistência ao regime militar. A Era dos Festivais estava encerrada. O 

psicanalista-jornalista-teatrólogo Roberto Freire, jurado no primeiro festival da 

Excelsior em 1965 e no sétimo FIC da Globo em 1972, considera os jurados como 

obstetas que ajudaram a tirar os filhos para a música brasileira. ‘Os festivais’, 

continua Roberto, ‘foram um acontecimento importantíssimo na vida brasileira. 

Primeiro porque mobilizaram o povo a participar da criação e da renovação na 

música brasileira. Segundo porque com a tecnologia da televisão puderam abranger 

um número muito maior de pessoas na divulgação e no debate sobre a música 

brasileira. Terceiro porque têm o significado de um fato histórico com uma 

importância bem superior ao que se imaginava’ (MELLO, 2010, p. 239). 

 

 De acordo com a fala dos intelectuais acima, a “Era dos Festivais”, foi um momento 

singular, muito importante, na história brasileira, não apenas por sua característica estética, 

mas também ideológica, principalmente, antes de 1970. Corroboram a opinião de que o 

regime militar aplacou, em grande parte, o movimento, pós AI5, durante o “governo” Médici, 

pois o pano de fundo, naquele momento, nos grandes centros, havia mudado. Já não se sentia 

tão fortemente o movimento de resistência como incentivo aos festivais. Foram importantes 

porque mobilizaram o povo, e o renovo da música brasileira aconteceu com a participação do 

público, de forma engajada. Isso, porque, a televisão, também se consolidava na casa de 

muitos brasileiros.  

 Problematizando este período dos grandes festivais, corroboramos com a opinião do 

historiador Napolitano, quando problematiza esses festivais, concordando que estes 

desempenharam um papel fundamental, entre 1966 e 1968, principalmente. Foi um processo 

permeado de tensões e conflitos, ao mesmo tempo em que firmou um novo paradigma na 

história da música brasileira. Nos impasses estéticos e ideológicos da esquerda nacionalista, 

colaboraram também para a consolidação de “ um produto altamente valorizado, do ponto de 

vista econômico e sociocultural” e assim a sigla MPB, sendo mais do que um gênero musical, 

desenvolveu em torno de si mesma um “cânon próprio de canções paradigmáticas” 

(NAPOLITANO, 2007, p. 140). E o sentido principal desse movimento, integrou 

modernidade e vontade de democracia em um status múltiplo de ideais.  

 Por outro lado, de um modo singular e sem comparações, inspirados na “Era dos 

Festivais” nacionais televisionados, nascia em Goiás, já em 1966, o desejo de criar festivais 

de música e artes. E enquanto os grandes festivais se esmoreciam, no interior, no centro do 
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país, brotava uma ideia que marcaria a vida de muitos artistas goianos, unidos em um espaço 

produtor de memórias artísticas e ideológicas, como veremos adiante. 

 

2.2. Os festivais de música em Goiás 

  

 Nas palavras dos músicos e estudiosos da música goiana, Luíz Chaffin e Reny 

Cruvinel, em “MPB em Goiás – compositores dos anos 70” (2006)21 os festivais em Goiás 

eram espaços diferentes, pois “ali o músico revelava a sua própria alquimia musical. Era o 

momento de fazer valer a criatividade; de unir as influências musicais e as diversas leituras 

para lapidar uma nova canção” (CHAFFIN E CRUVINEL, 2006, p.11). 

 Os festivais de música popular, em Goiás, tiveram início na segunda metade da década 

de 1960. São eles: “I Festival Goiano de Música Popular Brasileira” em 1966, “Festival 

Universitário” entre 1969 e 1971, o “Comunica-Som” iniciado em 1971 e que teve, pelo 

menos, dez edições não consecutivas, e o “GREMI” – Grande Revelação da Mocidade 

Inhumense – de maior longevidade e ininterrupto, que, embora tenha se estendido até os anos 

90, será analisado conforme o recorte cronológico deste trabalho: de sua criação, em 1969, até 

o momento de reabertura política, em 1985. É bom lembrar que ocorriam, em Goiânia, 

também, os festivais de música erudita, organizados pela Escola de Música da UFG, desde 

1967. Entretanto, estes não entrarão no recorte temático deste trabalho, que está voltado para 

o cenário musical de música popular. 

 Evidenciaremos, também, alguns festivais de música que ocorreram em outras cidades 

do interior de Goiás, como em Morrinhos, Anápolis, Paraúna, Caçu e Jataí, entre 1966 e 1979.   

 

2.1.1 Festival Goiano de Música Popular Brasileira 

 

Em 27 de agosto de 1966, aconteceu o 1º Festival Goiano de MPB, idealizado pelo 

conhecido radialista Francisco Paes, um dos sócios fundadores da Rádio Universitária. 

 Em entrevista à autora dessa pesquisa, Francisco Paes fala da idealização desse 

festival, que foi a primeira iniciativa do gênero no Estado. Ele justifica que, entre 1956 e 

1965, era ligado a várias emissoras radiofônicas de Goiás e que, em 1961, deixou Goiânia 

para trabalhar na Rádio Bandeirantes, em São Paulo, onde teve oportunidade de conhecer 

                                                           
21 O livro “MPB em Goiás – compositores dos anos 70” (2006) faz um breve relato da vida e obra dos principais 

compositores da MPB goiana da década de 1970. Na lista consta cerca de 30 compositores e 37 letras e 

partituras de canções dos mesmos. Outro livro da série é o “MPB em Goiás – novos compositores” (2012), 

que traz dezenas de nomes de compositores de época mais recente, fazendo também breve relato de vida e 

obra destes. Este segundo livro traz cerca de 27 canções dos artistas em questão.  
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vários artistas de rádio e televisão. Com essa aproximação, 

participou do primeiro festival de música realizado pela TV Record, 

em 1965, e assim, nasceu a vontade de levar para Goiás algo do 

gênero. E foi a partir daí que, em 1966, Francisco e amigos, 

começaram a pesquisar, em Goiás, sobre as pessoas que 

participavam do meio artístico, em Goiânia, que, até então, segundo 

Francisco, estavam dispersas (PAES, 2017)22. 

  Na época, o jovem Paes, com 25 anos de idade, era secretário 

geral do Diretório Acadêmico “V de Novembro” da faculdade de 

ciências econômicas da UFG, e foi o idealizador do festival, mas 

também, eleito pelo próprio diretório acadêmico, no dia 5 de junho 

de 1966, como o presidente do evento (PAES, 1966, p. 1). 

Para ele, o festival serviria, também, como um aglutinador 

desses artistas. Em reunião com Lia Dickie, que seria coordenadora 

do evento, ficou acordado a realização do “I Festival Goiano de 

Música Popular Brasileira”. Já com intuito de efetivar o plano, em 

meados de abril de 1966, Francisco e Lia Dickie, foram ao 

conservatório de música da Universidade Federal de Goiás pedir 

suporte ao evento. Contaram, então, com o incentivo de Belkiss 

Spenciere23, Tânia Cruz e Maria Lucy da Veiga Teixeira (Dona 

                                                           
22 Entrevista concedida por Francisco Paes à Nayara Crístian Moraes, Goiânia, em 2017. 

23 Belkiss Spenzièri Carneiro de Mendonça, nasceu no dia 15 de fevereiro de 1928, na Cidade de Goiás, filha do 

casal Belmiro Spenzièri e Diana Luíza do Couto Spenzièri. Ela era neta de uma das pioneiras da música em 

Goiás, Maria Angélica do Couto Brandão, mais conhecida pelo apelido carinhoso de Nhánhá do Couto, com 

quem iniciou seus estudos de música em 1935. Belkiss entrou para o ensino formal no Grupo Modelo, ainda 

na antiga Vila Boa; depois mudou-se para Goiânia e foi estudar no Lyceu de Goiânia e, nesta instituição de 

ensino, em 1940, aos 12 anos, apresentou-se tocando piano, cantando, recitando e ainda tocando violino. No 

final de 1942, ela foi morar no Rio de Janeiro, onde garantiu uma das dez vagas, entre 120 concorrentes e fez 

o curso superior na Escola Superior de Música da Universidade do Brasil (hoje, Escola de Música da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro). Retornou para Goiânia em 1956 e fundou e passou a lecionar no 

Conservatório de Música, que atualmente é a Escola de Música e Artes Cênicas da Universidade Federal de 

Goiás, pela qual a professora aposentou-se. Belkiss Spenzièri foi reconhecida internacionalmente pelo seu 

talento de mestra e exímia pianista, projetando o Brasil, com seus concertos, nos mais variados países de 

diversos continentes. Em 2002, foi eleita para ocupar uma vaga na Academia Brasileira de Música, entidade 

fundada por Villa-Lobos em 1945. Publicou inúmeros artigos sobre música nas revistas e jornais do Brasil e 

exterior, bem como diversos CD´s, explorando a temática musical dos clássicos brasileiros. Belkiss pertenceu 

à Academia Goiana de Letras, Academia Feminina de Letras e Artes de Goiás, Instituto Histórico e 

Geográfico de Goiás, Conselho Estadual de Cultura, Conselhos Honorífico e Deliberativo da Sociedade 

Goiana de Cultura, União Brasileira de Escritores (seção de Goiás), Academia de Letras e Artes do Planalto e 

atuou como cronista do jornal O Popular. No Rio de Janeiro, fez parte da Academia Nacional de Música, da 

Academia Internacional de Música e, em 2002, foi eleita para a Academia Brasileira de Música. Ela também 

pertenceu à Sociedade Brasileira de Musicologia e à Sociedade Brasileira de Música Contemporânea, da qual 

Figura 1 - Francisco Paes 

apresentando o I Festival 

Goiano de Música Popular 

Brasileira. Goiânia, 1966. 

Fonte: acervo particular de 

Francisco Paes. 
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Fifia), que se mostraram entusiasmadas com a ideia de se fazer o festival. Diante disso, foram 

tomadas as primeiras providências, inclusive, o estatuto do evento, segundo Paes, “ainda 

naquela emoção de ter participado dos festivais da Record”. Então, em junho de 1966, a 

comissão organizadora do evento viajou à Guanabara, ocasião em que se encontrou com os 

promotores dos festivais de música da TV Excelsior (PAES, 1966). 

 Para obter êxito na realização do festival, procuraram apoio em diversos setores: 

governo estadual e municipal, comércio geral e veículos de publicidade, explicando o intuito 

do projeto, momento em que a firma “Jaime Câmara e Irmãos” ofereceu a divulgação na rádio 

e televisão Anhanguera, e jornal “O Popular”. Foram enviados, igualmente, ofícios às cidades 

do interior, solicitando divulgação. Desses setores citados, foram recebidos votos de 

felicidade e estímulo de idealização, juntamente com apoio financeiro de alguns. Ao 

comércio, foi pedido doação de brindes para premiações dos vencedores do festival, mas o 

setor não pôde ajudar, “visto que, naquela época, o comércio em geral vinha atravessando 

uma fase difícil”. Foi então que, por intermédio da primeira dama, na época, Marilda 

Fontoura de Siqueira, os organizadores conseguiram, do governador Otávio Lage, o valor de 

quinhentos mil cruzeiros, recebidos em setembro do mesmo ano. A intervenção da primeira 

dama se deu, principalmente, porque, em uma das apresentações do festival, Lage foi vaiado 

pela plateia quando chegou ao evento, e o então prefeito, Íris Rezende Machado, do partido de 

                                                                                                                                                                                     
foi presidente [...]. No dia 17 de novembro de 2005, Goiás perdia uma das maiores artistas de sua história 

(GOIÁS, 2011-2015a). 

Figura 2 - Franciso Paes e a então 1ª Dama do Estado naquela época, D. Marilda Lages Siqueira. Goiânia, 

1966. Fonte: acervo particular de Francisco Paes. 
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oposição, foi bem recebido. Constrangido, Paes lembra que explicou à primeira dama que os 

organizadores não tinham como controlar o público e que a mágoa do governador não 

justificava recuar no patrocínio, antes oferecido. Movida de sensatez, a primeira dama 

considerou o pedido e falou novamente com o governador, e foi assim que o apoio financeiro 

acordado foi liberado. Esse 

“conflito” político fez com 

que as organizações Jaime 

e Câmara recuassem no 

patrocínio ao festival, 

deixando de divulgar o 

lançamento do disco do 

festival posteriormente, o 

que ocorreu somente por 

meio de outros jornais 

(PAES, 2017). 

 O ocorrido mostra 

que, mesmo em um espaço 

aparentemente controlado 

pela censura, a estratégia de resistência surge em ações inesperadas, pois gestos e falas 

também são modos de resistência, que operam em confronto com efeitos negativos de poder 

sobre as pessoas. E as vaias também faziam parte da paisagem sonora da época, nos festivais, 

como demonstra a historiografia acerca dessa era. Não seria diferente, em Goiás. Nesses 

espaços, o público era dinâmico e exercia influência, também, nos artistas e no espaço de 

articulação do evento. 

 De qualquer forma, é possível dizer que houve efetivo apoio financeiro por parte da 

Prefeitura de Goiânia, na época dirigida por Íris Rezende, e da Secretaria de indústria e 

Comércio, dirigida por Nilo Margon Vaz, e também da Secretaria de Turismo (PAES, 1966, 

p. 1). 

 As normas e os detalhes do evento começaram a ser divulgados pela imprensa. Os 

organizadores passaram a receber os trabalhos dos artistas que queriam participar do festival. 

Dentre as composições enviadas, várias tinham teor de contestação política referente à 

ditadura militar, vivida na época. Por normas e determinações do regime vigente, os 

organizadores tiveram que remeter todas as composições ao departamento de censura, que 

funcionava na Polícia Federal, sob comando da Secretaria de Segurança Pública. Bem aceito, 

Figura 3 - Plateia na Abertura do Festival, com a presença do então prefeito 

naquela época, Iris Rezende. Goiânia, 1966. Fonte: acervo particular de 

Francisco Paes. 
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o festival teve mais de 800 canções inscritas, dentre às quais, devido à censura, só puderam 

participar, da seleção do festival, pouco mais de 200 canções. Diante do contexto, havia entre 

os organizadores o receio de entrar em choque com as autoridades responsáveis pela censura, 

e para evitar repressões, seguiam, obrigatoriamente, as normas, mesmo que o fato de deixar 

essa quantidade de músicas de fora da seleção gerasse certa tristeza nos promotores do evento. 

É interessante observar que, de acordo com Paes, não havia a obrigatoriedade de convidar os 

censores para participar, efetivamente, dos festivais (PAES, 2017). Embora saibamos que a 

responsabilidade de vigilância, na época, era dos agentes do departamento de informações, 

que relatavam os acontecimentos importantes na sociedade e que também recebiam denúncias 

dos próprios civis. 

  Mas Paes relata que não houve nenhuma repressão truculenta durante a realização do 

evento (Ibid.). De acordo com reportagem em cinco de março, o chefe de censura, em Goiás, 

era João Cândido Nunes, que atuava na Secretaria de Segurança Pública de Goiás. Na nota, o 

jornal informa que, em 8 de agosto de 1966, o chefe foi ao departamento oficial de censura, 

em Brasília, para se atualizar e entrosar a entidade em Goiás nos parâmetros nacionais 

(NUNES, 1966a). 

 Politicamente, o ano de 1966 foi marcado pela continuação dos retrocessos de direitos 

civis no Brasil, desde 1964, com o Golpe Civil Militar. Pouco mais de seis meses antes do 

“Festival Goiano de MPB” acontecer em Goiânia, no dia 3 de fevereiro de 1966, foi 

instaurado o Ato Institucional nº3, durante a presidência do general e marechal, não eleito, 

Humberto de Alencar Castello Branco, que anunciou as novas resoluções do ato. O AI-3 

definia que as eleições para governador e vice-governador seriam realizadas de forma 

indireta, lembrando que, as eleições para presidência também já haviam sido definidas no 

mesmo modelo, através do AI-2 (A DITADURA, 2016b, p. 1269). 

 Em Goiás, Otávio Lage24 tinha vencido a disputa eleitoral direta no findar de 1965 e, 

portanto, em 1966, assumiu como governador, representando o partido UDN – União 

Democrática Nacional, que apoiou o Golpe de 1964. Embora se possa dizer que uma sombra 

paira, ainda hoje, sobre essa eleição – visto que há depoimentos acerca do caso, que registram 

                                                           
24 Durante o regime militar, os governadores em Goiás foram os seguintes: Cel. Meira Matos e Mal. Emílio 

Rodrigues Ribas Júnior (Interventores/ 1965-1966); Otávio Lage de Siqueira (1966-1971); Leonino di Ramos 

Caiado (1971-1975); Irapuan Costa Júnior (1975-1979); Ary Valadão (1979-1983). Já no encaminhamento e 

consolidação da abertura democrática o governador foi Íris Rezende Machado (1983-1986) (GOIÁS, 2012). 

http://www.casacivil.go.gov.br/post/ver/106749/governantes-republica
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o caráter de campanha militar numa eleição democrática –, por outro lado, Otávio Lage e 

outros depoentes, se defendem e alegam que a eleição foi transparente25: 

 

Indubitavelmente, como o Brasil estava sob a égide militar, o processo eleitoral de 

1965 foi sui generis e os depoimentos indicam muito bem esta particularidade do 

momento histórico na política nacional. E é compreensível, mesmo após tanto 

tempo, este desabafo do ex-candidato a revolta de perceber que nada adiantaria 

naquele momento, perceber que as cartas já estavam marcadas e o derrotado já era 

conhecido antes do final da partida. Todavia, Otávio Lage e os seis partidários 

afirmam que houve transparecia no processo e as acusações de Peixoto não passam 

de despeito. Mas os pesquisadores da política goiana asseguram que a “vitória” 

udenista é pelo menos problemática devido as conjuntura nacional e local [...]. O 

processo eleitoral foi conturbado e de fato não se sabe como foi, pois este momento 

histórico está sobre uma grande sombra da história política de Goiás. Na verdade, a 

história da UDN em Goiás ainda constitui-se como sombra, principalmente na 

questão da organização interna (FERNANDES, 2002, p. 133; 135). 

 

 O trecho acima, não só evidencia o momento de tensões sociopolíticas em Goiás 

relacionado ao plano nacional conturbado vivido e às questões partidárias, como também vai 

ao encontro do episódio vivenciado em apresentação do festival goiano de MPB de 1966, 

quando Otávio não é bem recebido pelo público e se chateia, a ponto de quase voltar atrás no 

patrocínio ao evento. Esse momento demonstra que, provavelmente, o tema de desconfiança 

presente no discurso dos depoentes mencionados acima não foi levianamente ponderado, haja 

vista que, o referido governador, mantinha relações amistosas com o regime militar vigente, o 

que, certamente, não agradava certas plateias repletas de jovens. 

 No nível nacional, o que sucedeu o AI-3 foi a colheita dos frutos do regime militar no 

embate eleitoral, tendo conseguido eleger apoiadores do regime em 17 Estados brasileiros, 

além de terem cassado o mandato de outros 6 deputados do MDB, partido que relutou e fez 

oposição às eleições indiretas. O resultado desse panorama foi a garantia do ARENA (partido 

ligado aos militares), em maioria no Congresso Nacional, até o fim de 1966 (A DITADURA, 

2016b, p. 1269). 

 Em relação à repressão, há registro de vários IPM’s em Goiás, entre 1965 e 1966, 

dentre eles, alguns instaurados em Goiânia e outras cidades do interior de Goiás, contra 

militantes ditos comunistas e praticantes de “atividades subversivas” (A DITADURA, 2016a, 

p. 409). Há relatos, inclusive, de atividades do chamado “Grupo dos onze companheiros” no 

Estado de Goiás, com destaque para Inhumas e Ipameri. O “Grupo dos onze companheiros” 

foi criado de acordo com proposta de Leonel Brizola e, os seguidores deste movimento, 

                                                           
25 Esses depoimentos e controvérsias podem ser melhor visualizados na dissertação de mestrado em história 

“História da UDN nas eleições em Goiás (1945-1966)”, de  Clever Luiz Fernandes, sob orientação do 

professor Luíz Sérgio Duarte da Silva (2002). 
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alastrado por todo o país desde fim de 1963 e, principalmente, pós Golpe de 1964, tinham, 

como lema de ação, três objetivos: “defesas das conquistas democráticas do povo brasileiro, 

reformas imediatas e libertação nacional” (A DITADURA, 2016a, p. 215-216).  

 Na conjuntura de 1965 e 1966, o movimento estudantil e a imprensa também sofreram 

sérias repressões em Goiás, inclusive, com evidências de prisões e torturas como relatadas no 

primeiro capítulo desse texto. Chama atenção o fato de que, em setembro de 1966, foi 

instaurado um IPM, no qual trezentos professores das universidades e diretores de colégios 

secundaristas, em Goiás, foram entrevistados para constatação de pessoas ligadas à imprensa 

e movimentos políticos e estudantis, para efetivação de cassação. Destes, cerca de 90 pessoas 

foram inquiridas e reinquiridas. No IPM há a afirmação de que a imprensa goiana se achava 

“infiltrada de elementos pertencentes a várias faculdades e colégios – daí a sua atuação 

favorável ao movimento político estudantil”. Segundo o mesmo documento, a imprensa se 

fazia sentir através de notas alusivas ao movimento estudantil, notas essas publicadas nos 

jornais, ou divulgadas por rádios e televisão. Destacam-se, no documento: Rádio Riviera, 

Rádio Independência, jornal “O Popular”, Rádio e TV Anhanguera e jornal “Folha de Goiaz”. 

Posto isso, começa-se um relatório acerca dos vários estudantes universitários e secundaristas, 

e outros envolvidos nos movimentos políticos estudantis, ocorridos em atos de 1966 (Ibid., p. 

593-666).  

 Vale lembrar, também, que o jornal Cinco de Março tinha espaço exclusivo para 

divulgação e comentaristas do movimento estudantil, e numa chamada de 18 de julho de 

1966, convidava todos os estudantes a publicarem e denunciarem arbitrariedades das 

autoridades, na coluna denominada “movimento estudantil”, em nome da luta “por uma 

estrutura social, onde todos tenham respeitados seus direitos e onde impere a justiça e a 

liberdade” (CARVALHO, 1966).  

 Outro ponto importante do plano “acontecimental” do primeiro festival de música em 

Goiás, foi o Ato Institucional nº4, baixado por Castelo Branco, três dias antes da festa de 

lançamento do disco do referido festival. O AI4 foi decisivo para a mudança oficial da 

constituição de 1946, que já havia sofrido diversas emendas. Por meio do AI-4, o regime 

convocava o congresso nacional a se reunir, pois era necessária ao regime uma constituição 

que representasse “a institucionalização dos ideais e princípios da Revolução”, tendo em vista 

“que somente uma nova Constituição poderá assegurar a continuidade da obra 

revolucionária”. O regime considerou, nesse ato, que também cabia ao Congresso Nacional, 

criador da legislação ordinária da dita “revolução”, a elaboração da lei constitucional do 

“movimento de 31 de março de 1964”. E assim, o regime poderia continuar a reter os poderes 
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que lhe foram conferidos, arbitraria e 

autoritariamente, pelo Golpe Civil 

Militar de 1964, ao qual chamaram de 

“Revolução”. De fato, essa nova 

constituição foi promulgada em 1967, e 

só foi derrubada em 1988 (BRASIL, 

1966). 

 Em relação ao fazer artístico no 

plano nacional, entre 1964 e 1968, de 

acordo com o historiador Marcos 

Napolitano, houve uma relativa liberdade de expressão, mesmo que vigiada pelo regime 

militar. Isso porque, segundo o autor, nesse período, o regime estava mais preocupado em 

dissolver organizações populares e a perseguir parlamentares, políticos e sindicalistas, sendo 

que os artistas e intelectuais não eram, a seu ver, o problema mais imediato. Isso não significa 

que estivessem tranquilos ou passassem despercebidos, pois a censura e repressão existiam, 

embora fossem menores que nos anos seguintes. Napolitano explica que o elo do artista com a 

classe média consumidora não importava, pois era algo isolado, e as suas entidades políticas 

de ligação com as “classes perigosas”, operários e camponeses, foram dissolvidas, e ao artista 

engajado só restava cantar para quem podia comprar arte. Essa estratégia, na opinião do autor, 

mudaria a partir dos anos seguintes, já que o próprio meio de ação dos artistas mudaria 

também (NAPOLITANO, 2014, p. 48).  

 O regime certamente não esperava, também, o tamanho sucesso que seriam os 

festivais de música televisionados. Programas que agitaram a sociedade brasileira, e que se 

tornaram, nas palavras de Napolitano, “os principais veículos de manifestação da canção 

engajada nacionalista, voltada para os problemas que afligiam a sociedade brasileira” (Ibid. p. 

56). E foi nesse campo acontecimental que surgiu o “I Festival Goiano de Música Popular 

Brasileira”, inspirado nos festivais nacionais, tanto que, presenças fundamentais desse quadro 

nacional, estiveram presentes no evento. No dia 18 de julho de 1966, o evento foi anunciado 

na coluna de Edson Nunes, “TV destaque, rádio e variedades”, que destaca a organização por 

Francisco Paes, e elogia o radialista: “vem se esforçando tremendamente para o bom êxito 

desse festival. E entre os grandes nomes que deverão comparecer à Goiânia está o famoso 

diplomata e compositor Vinícius de Moraes” (NUNES, 1966b). 

Figura 4 - Plateia na abertura do festival no Cine Teatro 

Goiânia. 1966. Fonte: cervo particular de Francisco Paes. 
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 “A primeira apresentação do festival foi 

numa tarde de 27 de agosto de 1966. Uma 

verdadeira apoteose! ” (NAQUELES, 2015).  O 

evento contou com a presença de um famoso grupo 

musical da época, conhecido nacionalmente: “Os 

Cariocas”. Essa abertura foi patrocinada por meio da 

verba conseguida com o Departamento de Turismo 

da Secretaria de Indústria e Comércio, da época. O 

evento contou com a participação de inscritos, não 

só de Goiânia, mas também de outras cidades do 

Estado. Os membros da comissão julgadora foram: 

Belkiss Spenciere Mendonça, na época diretora do 

conservatório de música da UFG; o escritor 

Bernardo Élis; o professor José Lopes Rodrigues; a 

professora Maria Lucy Veiga Teixeira; Lourival 

Batista Pereira; o professor Luiz Augusto Sampaio; 

Lourenço Pinto de Castro; o diretor do colégio Ateneu Dom Bosco, Abdon de Moraes Cunha 

e Luiz Veloso, do Serviço de Censura e Diversões Públicas da Secretaria de Segurança 

Pública (PAES, 1966, p. 3). 

 Todas as apresentações aconteceram em agosto, sendo que duas apresentações eram 

para a seleção das músicas. A festa de estreia foi no Cine Teatro Goiânia, que comportava 

cerca de 700 pessoas. O que, segundo Paes, não impediu que o dobro de pessoas 

comparecesse ao local, portanto houve boa aceitação do público que também se organizava 

em alguns grupos de torcida. Das mais de 200 músicas, foram selecionadas cerca de 80, que 

foram apresentadas em agosto (PAES, 2017). 

 Ainda, segundo Paes, o público era diverso, e contava com pessoas da alta sociedade e 

algumas autoridades locais, mas, também, com pessoas de outras classes sociais, tendo em 

vista que os organizadores do evento, desde o princípio, tinham o intuito de levar o espetáculo 

ao maior número de pessoas possível. A ideia era conseguir um público grande e 

diversificado, embora a expectativa dos organizadores não tivesse sido exagerada, já que 

outros espetáculos de teatro, por exemplo, não tinham casas lotadas. Por isso, em parte do 

evento, não houve cobrança de ingresso. Dentre esse público, estava também presente um 

número considerável de estudantes secundaristas e universitários. Os artistas participantes 

eram, igualmente, de classes diversas. Paes faz ainda uma problematização importante, 

Figura 5 - O grupo “Os Cariocas” no I 

Festival Goiano de Música Popular Brasileira. 

Goiânia, 1966. Fonte: acervo particular de 

Francisco Paes. 
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quando perguntado se a maioria do público e participantes era oriunda da elite goianiense. A 

seu ver, o festival teve um cunho de contestação política, embora não fosse esse o objetivo 

principal. Contudo, por ter esse teor, reunia pessoas de diferentes classes sim, dentre elas, 

pessoas de baixa renda. A final de contas, a classe privilegiada e abastada era, de certa forma, 

menos afetada pelas circunstâncias de dificuldades sociopolíticas e econômicas na época 

(PAES, 2017). 

 Segundo Paes, havia, obviamente, o interesse dos artistas na premiação, que seria em 

dinheiro. No entanto, participar do festival também era importante enquanto oportunidade de 

os compositores, músicos e intérpretes mostrarem seus trabalhos, seus talentos (Ibid.). E, 

como já vimos anteriormente, nessa época, os festivais eram de fato um espaço aglutinador e 

de pretensões variadas. 

 No interior do Estado também foram feitas reproduções das apresentações do festival, 

especificamente nas cidades de Anápolis, Catalão, Rio Verde e São Luiz dos Montes Belos, 

eventos patrocinados pelas prefeituras locais e, em parte, pela Secretaria da Indústria e 

Comércio de Goiás, embora o plano fosse estender essas apresentações a outras cidades. 

Nessas cidades, as apresentações também tiveram boa aceitação do público. A princípio, 

houve apenas em Anápolis e Catalão, mas posteriormente, surgiu o convite do prefeito de São 

Luiz dos Montes Belos, em vista da fama que o evento ganhou, para compor a programação 

do 18º aniversário da cidade (PAES, 1966, p. 3). 

 

Figura 7 - César Canedo e Paulo 

Baiochi com o troféu de 1º Lugar 

alcançado no 1º FGMPB. Goiânia, 

1966. Fonte: acervo particular de 

Francisco Paes. 

Figura 6 - “Grupo Garotas & Ritmos” no 1º FGMPB. Goiânia, 1966. 

Fonte: acervo particular de Francisco Paes. 
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 César Canedo e Paulo Dalton Baiochi venceram I Festival Goiano de Música Popular 

Brasileira com a música “Tem jeito não”. O segundo lugar ficou por conta do grupo “Garotas 

e ritmos” com uma música romântica chamada “Chuva em tempo de amar”, composta por 

Moema Craveiro Campos: “A Moema, hoje, é uma das grandes pianistas internacionais” 

(NAQUELES, 2015).  

 Os cinco primeiros colocados do festival receberam uma premiação em dinheiro, 

patrocinado pela prefeitura de Goiânia e pelo Estado de Goiás (PAES, 2017). César Canedo, o 

vencedor do concurso, fala da sua recepção em Goiânia, na época uma cidade com 

aproximadamente 200 mil habitantes (BRASIL, 2010c), e o momento de efervescência 

cultural e de músicas de protesto contra a ditadura, em entrevista para o documentário do 

cineasta Ranulfo Borges “Naqueles Festivais”: 

  

Eu cheguei em Goiânia em 1966 e a efervescência musical...e, não sei, o povo 

goiano é muito receptivo, sempre foi, e eu fui muito bem recebido. Logo no final do 

ano eu estava participando do 1º Festival Goiano de MPB, que foi organizado pelo 

Francisco Paes. E a gente se escreveu no festival, acabou que ganhamos. Era uma 

época da música de protesto e comecinho de Jorge Ben, a gente fez uma coisa que 

misturou Jorge Ben com Geraldo Vandré, e ficou uma coisa muito engraçada 

(NAQUELES, 2015). 

 

 Cesinha Canedo, como ficou conhecido, formou o grupo “Zambis”, com Antônio 

Siqueira, Renato Castelo e Guliver Leão, assim que chegou em Goiânia. Interessado por bossa 

nova, chegou a participar de shows organizados por Lia Dickie, no Teatro Inacabado, o que o 

levou a novos parceiros musicais, fornando o grupo “Esquema 4”, composto por Alcides 

Romão, Mazinho e Rodolfo Minadakis. O grupo tocava e cantava bossa nova, e fazia covers 

dos Beatles. E foi então que Cesinha participou, em 1966, do “I Festival Goiano de Música 

Popular Brasileira”, organizado pelo radialista então conhecido como Chicão Paes, como 

mencionamos anteriormente.  

 A música “Tem jeito não”, composta pelo próprio Canedo e Dalton Baiochi, é um 

samba-protesto, que tem como tema central do discurso a vida dura de um rapaz, afetado pela 

pobreza extrema e a injustiça da realidade vivida (Ibid.)26: 

 

Tem jeito não, não tem jeito rapaz  

 Tem jeito não, não tem jeito rapaz  

 Rapaz perdeu juízo, fugiu do orfanato  

E agora passa os dias engraxando sapato  

                                                           
26 Fonograma utilizado: Disco do I FESTIVAL GOIANO DE MÚSICA POPULAR BRASILEIRA, Selo 

Rosicler, 1966. Música anexa no CD ilustrativo: Faixa 01. 
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Mas o que ele ganha não dá para viver 

Então pede esmolas só pra poder comer 

Por quê? Por que sofrer assim? Nas mãos de um mundo tão ruin 

 

Tem jeito não, não tem jeito rapaz  

 Tem jeito não, não tem jeito rapaz  

Rapaz acorda cedo, tem que trabalhar 

Mas morto de fome não consegue levantar 

Então já bem cansado, cansado de sofrer 

Esperar chegar a hora, chegar a hora de morrer 

Rapaz, Deus foi quem me fez, no céu vai ser a sua vez 

 

Tem jeito não, não tem jeito rapaz  

 Tem jeito não, não tem jeito rapaz  

Um dia Deus lhe chama pra com ele trabalhar 

O que a terra não lhe deu o céu há de lhe dar 

Mas um dia vai chegar, porque tem que ser assim 

E neste dia o mundo vai deixar de ser ruin 

Porque se assim não acontecer  

“Até” aos poucos vai morrer 

Tem jeito não, não tem jeito rapaz  

 Tem jeito não, não tem jeito rapaz  

 

 “Tem jeito não” ficou com o primeiro lugar no 

festival, mas o grupo “Esquema 4”, do qual Canedo 

também participava, neste dia integrado por Alcides de 

Araújo Romão Filho (Cidinho), e o Cesinha, faturou o 

sexto lugar do mesmo festival. A materialidade discursiva 

da canção vencedora evoca memórias acerca da 

conjuntura social vivida na época. A pobreza e a fome no 

Brasil, na década de 1960, eram bastante elevadas. 

 Embora a segunda metade da década demarcasse o 

início de projetos modernizadores, por exemplo, na 

agricultura, a desigualdade social era desastrosamente 

nociva ao bem-estar populacional dos pobres. A taxa de 

mortalidade infantil no Centro Oeste, nessa época, não era 

muito diferente da década anterior, o que só veio ter uma mudança maior na década seguinte. 

Figura 8 - “Grupo Esquema 4” no 1º 

FGMPB. Goiânia, 1966. Fonte: acervo 

particular de Francisco Paes. 
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A profunda desigualdade que marcava a sociedade brasileira, só mudaria vinte anos depois, 

após o regime democrático, depois de uma fase de grande desequilíbrio fiscal, pós-regime 

militar (LUNA; KLEIN, 2014b, p. 91). Entre 1966 e 1967, “a economia exibia sinais de 

recessão em decorrência do arrocho salarial e das medidas restritivas para conter a inflação, 

tomadas no fim do governo de Castello Branco” (LUNA; KLEIN, 2014a, p. 95).  

 Em Goiás, os jornais noticiavam corrupção no governo estadual, municipal e nacional, 

e as críticas ao arroxo tinham destaque, chegando a ser sarcásticas, como na reportagem de 

Batista Custódio, no jornal Cinco de Março de 17 de outubro 1966, intitulada “IPM na barriga 

do povo”, ironizando que os inquéritos policiais não matavam a fome. Resumidamente, a 

repressão não era o caminho para combate à desigualdade: “Até as onças do Mato Grosso 

sabem que a carestia dos gêneros de primeira necessidade virou IPM na barriga do povo” 

(CUSTÓDIO, 1966). Na ironia do jornalista, a única “desinflação” era a da carne, do arroz e 

do feijão no prato do povo. Segundo ele, as contas dos poderosos na Suíça estavam recheadas, 

e se estavam acabando com a inflação, seria a destas contas porque a da moeda nacional era 

impossível. Os enunciados seguem ironizando as ações de Castello Branco:  

 

O que o Presidente Castelo Branco precisa fazer é deixar de lado os rancores e as 

paixões partidárias que cassam mandatos e perseguem adversários até ao estrebucho 

final, e voltar as vistas para a política dos géneros alia mentidos. Localizar e punir a 

alta comedeira nos gabinetes de luxo para que o povo volte a comer. Que inicie a 

sadia e meritória política de desenferrujar as panelas brasileiras. Afinal, somos um 

povo que sonha, ama, crê e espera enquanto dedilha a miséria nacional nas costelas 

descarnadas (Ibid.). 

 

 O Ministro do planejamento, na época, o economista Roberto Campos, não foi 

poupado da crítica: “Quem escuta o ministro Roberto Campos, se não for economista e não 

estiver passando fome, chega ao ponto de brigar defendendo-o naquilo que não acredita. E o 

lamentável, é que Castello Branco não passa fome, não entende de economia e o tem 

pendurado nos ouvidos o tempo todo” (Ibid.). 

 Segundo o cientista político Renato Cancian (2014), no governo Castello Branco, o 

ministro do Planejamento, Roberto Campos, adotou uma política econômica anti-inflacionária 

que, causou desemprego e diminuição dos salários, de forma que, entre 1864 e 1967, muitas 

empresas pequenas acabaram decretando falência. Cancian afirma que é possível dizer que em 

longo prazo “a política econômica da ditadura militar, iniciada parcialmente no governo 

Castello Branco, atendeu aos interesses das classes e grupos sociais que integravam a aliança 

golpista (burguesia industrial, elites rurais)” (CANCIAN, 2014). Acrescenta também que o 

governo incentivou o investimento estrangeiro no país, na produção de bens duráveis 
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produzidos internamente e depois exportados, e com isso de fato o mercado consumidor se 

ampliou, mas quem se beneficiou no consumo desses bens foi apenas a classe média e os 

ricos. Portanto, essa política econômica gerou grande concentração de renda, e as classes 

menos favorecidas, populares, não se beneficiaram do crescimento econômico (Ibid.). 

 Canedo conta que, o intuito da música, era chamar atenção para as questões sociais. 

Parte da letra foi feita por seu parceiro, Paulo Dawton Baiocchi, completada por César, que 

justifica, dizendo, que o colega queria alguém que o 

ajudasse com a melodia, acabando que, a base da 

composição, foi feita no violão. Depois, no festival, 

segundo Canedo, tiveram a acompanhamento do violão 

e o piano na harmonia, e o baixo e a bateria na 

percussão (CANEDO, 2017)27. 

 A ideia da letra foi criar um “sujeito ficcional” 

inspirado em realidades observadas pelos artistas. 

Canedo conta que na época eles viam vários garotos 

em Goiânia trabalhando como engraxate e decidiram 

então colocar esse personagem na realidade que 

queriam mostrar na música. Quando questionado sobre 

a censura e a repressão nos tempos da ditadura, conta 

que o pai era comunista e por esse motivo e por 

participar de movimentos estudantis contra a ditadura 

no colégio chegou a ser preso. Depois dos tempos do 

colégio já nos anos 70 diz que já não se envolvia com 

esses movimentos e, portanto, era tranquilo para ele, 

que cantava nas noites de Goiânia interpretando vários artistas nacionais e internacionais sem 

nenhum problema. Justifica que em lugares fechados as autoridades não implicavam 

(CANEDO, 2017). 

 Essa era a conjuntura acontecimental do aspecto econômico, evocada no centro do 

discurso, nos enunciados da canção. Também podemos dizer que está presente na música a 

chamada memória discursiva, conceito que vimos, anteriormente, na teoria – quando um 

discurso é atualizado em outros.  É o reaparecimento de acontecimentos pelos discursos, nesse 

                                                           
27 Entrevista concedida por César Canedo à Nayara Crístian Moraes, Goiânia, 2017. 

Figura 9 - César Canedo no 1º FGMPB 

interpretando a música “Tem jeito não”. 

Goiânia, 1966. Fonte: acervo particular de 

Francisco Paes. 
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caso, a memória da conjuntura social foi projetada em uma materialidade diferente, 

lembrando que a música popular é um dispositivo social que evidencia relações de poder. 

 Artisticamente, o músico César Canedo teve a vida marcada pelas bandas de baile. 

Entretanto, muito influenciado, também, pela bossa nova, diz que foi o primeiro músico a usar 

a voz no formato voz e violão na noite goiana, em 1972, numa casa chamada “Bella Bar Tok” 

(CANEDO, 2017). 

 Fernanda Vasconcelos Furtado, mestre em música pela Escola de Música e Artes 

Cênicas da UFG, em dissertação acerca da história do violão em Goiânia, afirma que o violão, 

também faz parte da afirmação cultural urbana da paisagem sonora da cidade. A autora 

destaca, em pesquisa, que o violão compõe a historicidade da Música Popular Brasileira, mas 

também a música popular goiana, porque se envolve com memórias do passado da cidade, e 

que essas memórias são expressas por seus compositores e manifestas em suas canções, seja 

em forma de alerta, de protesto, de amor ou alegria. Destaca, ainda, que o violão esteve na 

história da música goiana, desde as músicas embaladas pelas noites seresteiras das paixões e 

boemias, até “as contínuas transformações [...], diversidade musical expressa por músicos em 

composições simples, elaboradas e até as mais complexas linhas melódicas, rítmicas, 

harmônicas, timbrísticas” (FURTADO, 2016, p. 126). 

 Marcante, o “I Festival Goiano de Música Popular Brasileira” contou com a 

participação de grandes nomes da MPB tradicional da época, tais como Nara Leão, Wilson 

Figura 10 - Nara Leão se apresentando na festa de encerramento do 1º FGMPB. Goiânia, 1966. Fonte: acervo 

particular de Francisco Paes. 
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Simonal e Trio Som Três. Em relato, no mesmo ano de 1966, Paes (2017) justifica o feito, 

afirmando que trazer esses artistas proporcionaria a Goiás “algo espetacular” e que ficasse 

marcado na vida dos organizadores e do diretório acadêmico “V de Novembro”, algo que 

mais tarde pudessem dizer “fizemos alguma coisa por Goiás”. 

 

Embarcamos para a cidade de Sâo Paulo e Rio de Janeiro com a finalidade de trazer 

valores artísticos e personalidades para abrilhantamento de nossa festa de 

encerramento. Contratamos o cantor Wilson Simonal, que na ocasião e até hoje 

desperta grande interesse por parte do público discófilo brasileiro; a cantora Nara 

Leão que juntamente com o conjunto Som Três iriam fazer delirar as plateias de 

Goiania e demais cidades (PAES, 1966, p.3). 

 

 Outras personalidades da época, também 

foram convidadas: Rubem Braga, personalidade 

marcante nos festivais nacionais e, na época, escritor 

da “Revista Manchete”; Sérgio Porto, que era 

cronista do jornal “Última Hora” e revista “O 

Cruzeiro”; o poeta e compositor Vinícius de Moraes; 

e o radialista e “disc-joquei”28 da “Rádio Tupi”, de 

São Paulo, Fausto Canova. Sendo que estes dois 

últimos não puderam comparecer por “motivos 

imperiosos” (Ibid.).  

 Na atualidade, em entrevista, Paes relembra 

que trazer esses artistas fazia parte de um movimento 

de valorização do evento. Servia, também, como 

atração do público aos festivais, e assim, os artistas 

regionais também teriam a chance de serem vistos e 

reconhecidos, e automaticamente, também eram valorizados. Era, igualmente, o pontapé 

inicial para projetar os artistas regionais para fora do Estado. Ao trazer jurados de fora, os 

organizadores tinham, da mesma forma, a pretensão de projetar os valores artísticos de Goiás 

além das fronteiras (PAES, 2017). 

                                                           

28 O termo utilizado para disc-jóquei ou disc-jóquei atualmente é simplesmente DJ. Termo que pode ser 

associado também aos locutores de rádio, embora hoje o nome se refira na maior parte das vezes aos DJs das 

baladas. O disc-jóquei era principalmente a figura do locutor de rádio, que também introduzia e tocavam os 

discos no gramofone, e posteriormente, o long play, que foi substituído nos anos 90 pelo campact disc lases, o 

CD.  (ASSEF, 2000). Sobre a história dos Disc-Jóqueis no Brasil ver o livro de Cláudia Assef (2000):  “Todo DJ 

Já Sambou: A História do Disc-Jóquei no Brasil”. 

Figura 11 - Wilson Simonal se 

apresentando na festa de encerramento do 1º 

FGMPB. Goiânia, 1966. Fonte: acervo 

particular de Francisco Paes. 
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 Depois da festa de encerramento do festival, os organizadores conseguiram da 

gravadora Chantecler, que gravou, sem ônus, o Long Play do festival, contendo as 12 músicas 

classificadas na noite de encerramento. Grande conquista da organização, pois, caso fossem 

pagar pela gravação dos mil exemplares de discos, sairia por seis milhões, quinhentos e 

oitenta mil cruzeiros, que hoje seriam quase dois mil e quinhentos reais, valor bastante 

elevado para a época (PAES, 2017).  

 Em ofício, pedindo auxílio financeiro para quitação de dívidas restantes do festival 

pós-evento, e a fim de reabastecer as lojas de disco da região com o LP do festival, consta 

como justificativa de recebimento de benevolência, a crença no sucesso do evento. No 

discurso presente no documento os mesmos acreditam que o festival “veio trazer para Goiás 

os olhares de todo o Brasil”. Justificam, ainda, que poderiam não ter conseguido sucesso 

monetariamente, mas conseguiram o sucesso alcançado nas apresentações: “mostramos ao 

país que os goianos têm coragem e força de vontade para realizar um certame desta 

envergadura, desta natureza” (PAES, 1966, p. 5). Nesse enunciado fica evidente a vontade de 

projeção cultural de Goiás por meio do festival, discurso presente não só nesse momento, mas 

como também veremos, esteve presente em outros momentos e em outros festivais em Goiás. 

  Certo é que como prometido, a Chantecler fez a gravação do disco na festa de 

encerramento da programação em outubro, e o mesmo foi distribuído em várias casas 

especializadas em venda de discos espalhadas pelo Brasil na época (PAES, 2017). 

 As doze canções selecionadas e gravadas no disco referido foram: 

Figura 12 - Capa e contracapa do disco “1º Festival Goiano de Música Popular Brasileira”. Goiânia, 1966. 

Fonte: acervo particular de Francisco Paes. 
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1 - Tem Jeito Não (Paulo Dawton Baiocchi - César Canêdo Abdnur) - Intérprete: 

César Canedo – 1º Lugar  

2 - Missão "Dança Tapuia" - (Evaristo Ribeiro França) - Intérprete:Coral Sta. Cecília 

– 8º. Lugar 

3 - Só Você "Achei" - (Warian Camilo dos Reis - Adhemar Pereira de Andrade) - 

Intérprete: Adhemar e Betty - 5o Lugar 

4 - Um Samba Só - (Regina Coeli de C. Guerrante) - Intérprete: Contraponto Cinco 

– 12º Lugar 

5 - Sem Tema - (Oetaquy Saraiva Santos - Jacir Jacinto Silva) - Intérprete: Oetaquy 

Saraiva – 4º Lugar 

6 - E o Tempo Passou - (João Inocêncio da Silva (Nico)) - Intérprete: Nanne – 11ºo 

Lugar 

7 - Eu e o Meu Violão - (João Inocêncio da Silva (Nico)) - Intérprete: Quarteto 

Impulso – 7º. Lugar 

8 - Chuva em Tempo de Amar - (Moema Craveiro Campos) - Intérprete: Garôtas e 

Ritmos – 2º. Lugar 

9 - Canção de Um Novo Sol - (Geraldo Areunete - Fernando Jorge de Campos) - 

Intérprete: Goiandi Brito – 10º. Lugar 

10 - Terra Seca - (Alcides de Araújo Romão Filho (Cidinho) - César Canêdo) - 

Intérprete: Esquema Quatro – 6º Lugar 

11 - Segrêdo - ( Warian Camilo dos Reis - Elizabeth Dickie) - Intérprete: Betty - 9o 

Lugar 

12 - Vendaval - (Marcos Borges (Marquinhos) - Intérprete: Cidinho – 3º Lugar 

 

(I FESTIVAL GOIANO DE MÚSICA POPULAR BRASILEIRA, 1966) 

  

 Na capa do disco, há mais uma vez, o reforço do discurso acerca do significado, 

importância e simbologia do primeiro festival do gênero em Goiás, dessa vez pronunciado 

pelo “saudoso radialista e apresentador de TV, Juvenal de Barros”, que colaborava com o 

evento em relações públicas: “revelou para o Brasil, um abundante celeiro virgem de 

Figura 13 - Encarte do CD comemorativo dos 50 anos do 1º FGMPB, realizado em 1966. Goiânia, 2016. 

Fonte: acervo particular de Francisco Paes. 
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inspirados compositores” (I FESTIVAL GOIANO DE MÚSICA POPULAR BRASILEIRA, 

1966). Esse enunciado vem juntamente com a afirmação de apropriação das músicas, que 

eram mobilizadas para além de um espaço privilegiado, sendo levadas às praças, ao cotidiano 

vivido. Barros afirma que o festival veio mostrar que “cantar não é mais privilégio dos 

pássaros nativos dos chapadões e campinas do Planalto Central. Barros reforça, mais ainda, a 

apropriação da música como dispositivo cultural e social, quando afirma o enunciado de que 

“O Povo está cantando nas ruas e nas praças públicas as músicas dos seus poetas mais 

legítimos e mais puros”. E ao fazer referência “aos seus”, faz alusão aos artistas regionais que 

chama de legítimos, e mostra que o evento deu a oportunidade, também, do próprio povo 

goiano conhecer “seus poetas”, como descreve Barros (BARROS, 1966). 

 O radialista também fez menção à crítica goiana, que aplaudiu 

a iniciativa de Paes com ajuda efetiva de Lia Dickie. Cita o exemplo 

da revista Oásis, que segundo Paes cobriu o evento29. A revista 

classificou o mesmo como “um festival de arte em noite de gênios” 

(BARROS, 1966). 

 O ineditismo do feito em Goiás também foi mencionado na 

capa do LP, e a promoção do festival pelo diretório acadêmico “V de 

Novembro” por intermédio de idealização e realização de Francisco 

Paes foi destacada: “moço surpreendente, confiante demais, idealista 

e visionário até”. Enunciado que lembra que certamente o I Festival 

Goiano de MPB foi o percursor, o “pontapé inicial” para promoção 

do tipo em Goiás (Ibid.). 

 Os chamados “discófilos” eram convidados a ouvir “melodias, 

cantada pelos rouxinóis goianos”, nas palavras de Barros (Ibid.). Um 

convite que se estendia, não só aos goianos, mas à pessoas de outros 

Estados Brasil afora, revestido de saudosismo e ufanismo: “será 

cantada por vozes sonoras e claras deste nosso imenso Brasil, 

enfeitando as noites estreladas e de luares prateados, onde moços e 

velhos cantam num país que tem a mais linda constelação” (Ibid.). 

Obviamente que o discurso está amparado em uma vontade de 

                                                           
29 Infelizmente o contato com o organizador do I Festival Goiano de Música Popular Brasileira, Francisco Paes, 

e com o disco do festival, veio tardiamente já no findar da pesquisa, e só recentemente constatou se que a 

revista Oásis seria outra fonte de documentação para análise de crítica do evento. E embora a pesquisa tenha 

sido efetivada em vários acervos, não houve nenhuma informação que nos levasse à referida revista, tampouco 

nos deparamos com a mesma nos arquivos, sendo esta então apenas mencionada até agora. 

Figura 14 – O radialista 

Juvenal de Barros como 

apresentador no 1º 

FGMPB. Goiânia, 1966. 

Fonte: acervo particular 

de Francisco Paes. 
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verdade e se baseia também no objetivo comercial, nesse caso o próprio disco, que seria 

doado à plateia do lançamento do disco, mas também vendido posteriormente (BARROS, 

1966). 

 De acordo com Schafer, a música é componente de relevo da paisagem sonora e, no 

caso dos festivais, ela é o principal componente dessa paisagem. Componente dos festivais e 

também de discos, podendo o próprio disco e festivais serem chamados de paisagem sonora, 

tendo em vista o que é o conceito para o autor, levando em consideração que o ambiente 

acústico poderia se tornar um campo de pesquisa (SCHAFER, 2011). Ambientes 

performáticos da música, tais como os festivais no Brasil de décadas atrás, o teatro, os shows 

formam esse circuito musical que constitui campos acústicos, sonoros. 

  Para a historiadora Virgínia de Almeida Bessa (2010), em consonância com Schafer 

(2011), a paisagem sonora poderia ser, para historiadores, um tipo de substrato, do qual se 

desenvolvem imaginários sonoros, que poderiam ser trazidos à tona a partir de diferentes 

fontes audíveis e escritas e relacionadas ao universo musical no qual estiveram inseridos 

determinados atores sociais. 

 Como fonte audível, em conjunto com as escritas e discursos que já relacionamos 

acerca desse universo musical específico, desse festival temos paisagens sonoras inseridas em 

outras paisagens, sendo as músicas inseridas no panorama sonoro do disco que nos ajuda a 

reconstruir parte da paisagem sonora do festival. Afinal de contas, como vimos anteriormente, 

paisagem sonora refere-se a qualquer campo acústico, podendo ser uma composição musical, 

um programa de rádio ou mesmo um ambiente acústico (SCHAFER, 2011, p. 23). Importante 

lembrar, também, que esse registro sonoro nos evidencia parte da paisagem sonora do festival, 

pois este foi gravado ao vivo, na festa de encerramento do evento. 

 A escuta do disco permite dizer que o público respondeu aos artistas durante o show: 

são sons de aplausos e assobios. A música “tem jeito não”, que conquistou o primeiro lugar, 

foi com certeza, a mais aclamada pelo público. Talvez, até mesmo pela sua aproximação com 

as características típicas das músicas vencedoras dos festivais da época. Mas é possível ouvir 

a sonoridade das reações da plateia em outras composições também, em níveis de intensidade 

diferente. 

 O próprio César Canedo (NAQUELES, 2015), autor da composição, afirmou que 

queria fazer o hibridismo entre Vandré e Jorge Ben, baseado no clima de música de protesto 

que tomava conta da época. O resultado foi um samba, que segundo Chaffin, é o estilo samba-

protesto, afirmação que vai ao encontro da regularidade discursiva na música e também ao 

encontro do que Canedo contou (CRUVINEL; CHAFFIN, 2006).  
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 O samba protesto marcaria, inclusive, o final da década de 60 e desaguaria em 1970, 

responsável por desvelar as mazelas sociais do país. Em entrevista para este trabalho, Canedo 

afirma que “estava na moda” fazer música de protesto, e que ele se inspirava em Jorge Ben, 

tanto ideologicamente, quanto na estética, em relação à bossa nova renovada, que Jorge Ben 

cantava e que era bem diferente da bossa tradicional antes do movimento dos festivais. Era 

uma mistura de samba e rock, estilo que ficou conhecido por samba rock, e que teve como 

precursor, justamente, o Jorge Ben. Zé Keti e Chico Buarque também influenciaram o artista 

(CANEDO, 2017). 

 O estilo de Jorge Ben, na época, é chamado hoje de “estilo múltiplo” por fãs e críticos 

da mídia: 

 

Na adolescência e juventude ganhou um violão e começou a tocar bossa nova e 

rock'n'roll. Na era dos musicais da TV, fiel a seu estilo múltiplo, participou tanto de 

O Fino da Bossa (comandado por Elis Regina) quanto do Jovem Guarda de Roberto 

Carlos, e mais adiante do Divino Maravilhoso dos tropicalistas Caetano e Gil. Em 

1969 obteve enorme sucesso com "Cadê Teresa", "País Tropical" e "Que 

Maravilha", além de concorrer com "Charles, Anjo 45" no festival da canção da TV 

Globo. Venceria o festival em 1972, com "Fio Maravilha", interpretado por Maria 

Alcina (JORGE, s.d.). 

 

 O principal gênero a se sobressair na 

paisagem sonora do festival, ou seja, entre as 

músicas finalistas que compuseram o LP, foi 

justamente o samba. Que foi retomado nos festivais 

de canção nacionais, amparado no novo 

empreendimento da bossa nova. O samba 

predominou e esteve presente no álbum, em 

diferentes estilos, ora se aproximando do 

movimento bossa novista tradicional, ora se 

aproximando das versões menos calmas executadas 

nos festivais nacionais, que se afastavam do jazz 

norte americano e se tentavam aproximar dos 

gêneros brasileiros, como o próprio samba 

(MELLO, 2010). 

 A festa de lançamento do LP, em dezembro, 

contou com a presença de um dos ídolos daquele 

momento: Chico Buarque, que tinha acabado de 

Figura 15 - Chico Buarque se apresentando 

no lançamento do disco do 1º FGMPB. 

Goiânia, 1966. Fonte: acervo particular de 

Francisco Paes. 
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vencer o “II Festival da Record”, ainda de 1966, com a música “A banda”, empatando com 

“Disparada” de Geraldo Vandré. “Os festivais que eram exibidos no Brasil através da Rede 

Record, eles atingiram em 1965 e 1966, uma repercussão fantástica, nacionalmente 

falando...”, diz Chico Paes (NAQUELES, 2015).  

Essa atração, de acordo com depoimento de Paes, se deu de forma até um pouco inusitada, 

quando em fevereiro de 1966, meses antes da efetivação do festival, Francisco foi fazer o 

contrato dos artistas de fora que viriam: 

 

Trabalhamos em São Paulo e éramos amigos do empresário Marcos Lázaro e 

chegamos a ele e falamos: olha, nós vamos fazer um festival em Goiânia e 

gostaríamos de fazer um contrato com você. E ele deu a ideia de levarmos na 

abertura do evento o grupo “Os Cariocas”, que deram um show e na época eram um 

conjunto espetacular. Depois, para a apresentação da final do festival em outubro 

contratamos Nara Leão, Wilson Simonal e o Zimbo Trio. Na época, o Marcos 

chegou pra mim e disse: Francisco, você está levando essas três atrações lá pra 

Goiânia, você poderia então nos ajudar. E disse: Tem um rapaz aqui, um compositor 

novo, e estamos tendo muita fé nele e é um rapaz que está lutando e trazendo um 

trabalho bem feito, e além de São Paulo queríamos que ele se apresentasse em outras 

cidades também. E ele é chegado em festivais, vai até se apresentar no festival da 

Record. E eu disse: tudo bem! Então a gente foi fechar o contrato, nós tínhamos 

feito um contrato na faixa de 1700 cruzeiros, e se levasse esse rapaz junto ficava por 

1500. E eu pensei: não custa nada, tudo bem. O Marcos era um cara que cumpria 

todos os contratos que fazia. Quando chegou o meio do ano houve o tão falado 

festival da Record de 66 e o rapaz tão falado por ele que a gente precisava dar uma 

ajuda acabou ganhando o festival da Record, que nada mais era o Chico Buarque de 

Holanda com a música ‘A Banda’ (PAES, 2017).  

 

 E foi assim que Chico Buarque veio fazer o lançamento do disco do festival, pouco 

depois de ter ganhado bastante fama e ser aclamado no “Festival da Record”. Ocorre que, com 

a repercussão de tudo isso, o empresário queria até alterar o contrato com Paes, mas o que 

estava feito, estava feito, e Buarque veio, de fato, praticamente de graça, porque ninguém 

imaginava que, no momento do festival em Goiás, ele já teria tamanha popularidade, o que 

tornou o evento uma grande atração (Ibid.). 

 Dias antes, o jornal “Cinco de Março” e outros, anunciavam a sua chegada. Segundo o 

jornal “Cinco de Março”, o artista viria de São Paulo, em avião da Sadia, e seria recepcionado 

ao som da sua música, na pracinha João XXIII, em frente ao hotel Umuarama, pela banda da 

polícia militar. Depois dessa recepção, no mesmo dia, o artista se apresentaria no Cine Teatro 

Goiânia, no lançamento do disco do festival, momento em que estariam presentes conjuntos 

musicais e artistas regionais, inclusive Ely Camargo (CINCO DE MARÇO, 1966).   
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 Nesse evento, foram 

cobrados ingressos, já que se 

tratava de um show com o artista 

sensação do momento. Segundo 

lembra Paes, o valor do ingresso 

foi de, aproximadamente, 10 

cruzeiros e serviria para ajudar na 

obtenção de mais discos ou 

pagamentos de despesas gerais 

(PAES, 2017). 

 Entusiasmado, o maestro 

José Eduardo de Moraes fala do 

significado da presença dos 

artistas convidados ao festival em 

Goiás: “E é lógico que isso ia ter 

uma reverberação aqui em Goiás, 

era natural que tivesse. Embora a 

gente não acompanhasse os 

festivais ao vivo, como a televisão 

era ‘videotape’, você sabia do 

resultado antes de passar na 

televisão né?” (PAES, 2017).  

 O historiador Nasr Chaul 

acrescenta, falando da importante 

contribuição desses artistas para a música brasileira: 

 

Imagina você ter um dos festivais em que tinha Caetano Veloso, Chico Buarque, 

Tom Jobim, Edu Lobo, Gilberto Gil, Roberto Carlos...a minha geração, ela teve o 

privilégio de ver o nascedouro de um nível musical altíssimo brasileiro, sequenciado 

com a bossa nova e que deságua no tropicalismo, passando por essa MPB que 

marcou toda uma trajetória musical brasileira, cujos líderes são líderes até hoje 

(NAQUELES, 2015). 

 

 Essa fala demarca outra regularidade discursiva presente nos discursos articulados 

nesse subcapítulo. É possível dizer que os artistas participantes dos festivais em Goiás eram 

influenciados pelos artistas famosos da MPB no momento, conhecidos nacionalmente e 

Figura 16 - Recorte de jornal anunciando a presença de Chico 

Buarque na festa de lançamento do disco do 1º FGMPB. Goiânia, 

1966. Fonte: acervo particular de Francisco Paes. 
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internacionalmente, por meio dos festivais televisionados, festivais que inclusive também 

eram transmitidos via rádio.  

É também evidente que esse festival foi percursor desse tipo de evento em Goiás, 

como já mencionamos. Evento este que se passou pouco tempo depois do renovo da bossa 

nova, no divisor de águas que foi o festival nacional de 1965, na televisão, em que Elis 

Regina muda os rumos da MPB, com performance inovadora em “Arrastão”. Em um 

momento em que a música brasileira caminhava para mudanças significativas e os festivais 

tomavam grandes proporções, Goiás não ficou inerte. Sentiu a efervescência que se 

aproximava cada vez mais, em um período de engajamento estético e ideológico, que 

confrontava as características sombrias da ditadura. Nesse momento, o “I Festival Goiano de 

Música Popular Brasileira” deu início a outros festivais, no Estado. 

 

2.2.2 Festival Universitário de Música Popular Brasileira 

 

No final da década de 1960, 

acontecia o Festival Universitário, do 

qual chegou a participar o artista João 

Caetano, Rinaldo Barra, Otávio Daher, 

Renato Castelo e Antônio Siqueira, 

dentre outros artistas goianos e jurados 

reconhecidos nacionalmente. A 

primeira Edição do Festival foi em 

1969. 

 O festival era organizado pelo 

DCE – Diretório Central dos 

Estudantes da UFG –, que tinha sob 

sua responsabilidade as seguintes 

funções, de acordo com contrato de 

1970: formar equipe para divulgação 

em colégios, faculdades e diretórios de outros Estados, por meio de imprensa e convites; 

responsabilizar sob as vendas de ingressos e confecção dos mesmos; responsabilizar pela 

confecção dos prêmios; conseguir o local das apresentações dos espetáculos com antecedência 

e cenografia; trabalhar em conjunto com os contratados; responsabilizar por todo o 

movimento financeiro; responsabilizar pelas comissões julgadoras e selecionadoras; constituir 

Figura 17 – Capa do disco do 1º Festival Universitário em 

Goiás, com o símbolo padrão do festival. Goiânia, 1969. 

Fonte: acervo particular de Francisco Paes. 
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uma equipe de trabalho, composta por membros contratados e membros do Diretório 

contratante; responsabilizar pelos pagamentos para prestação de serviços extras remunerados 

ao Festival ligados aos contratantes (UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, 1970, p. 3). 

 E, em decorrência do empreendimento do festival de 1966, Francisco Paes foi 

chamado para ajudar a organizar o Festival Universitário. Dentre suas funções, estavam as de: 

divulgar nacionalmente o festival; se responsabilizar pelas apresentações e sonorização dos 

espetáculos; conseguir a transmissão direta do festival pela rádio; manter contato com a 

prefeitura, governo, reitoria, DCE, comércio e gravadoras de disco; se responsabilizar pelos 3 

jurados e 10 compositores de outros Estados; participar ativamente do festival do início da 

organização até o final (UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, 1970, p. 2). 

 Francisco Paes cumpriu com essa tarefa nas duas primeiras edições do festival e, no 

terceiro, participou como jurado e homenageado. Conta, em entrevista, que sem dúvida 

alguma, o festival não foi tão longe e não teve tanta repercussão como o de 1966 por causa do 

momento político e social vivido, tendo em vista a censura e a repressão que se acirrou depois 

do AI-5, e desde a chegada de Costa e Silva à Presidência (PAES, 2017). 

 Segundo depoimento de Paes o referido festival foi idealizado já em 1967 para que 

começasse em 1968, mas afirma que não foi possível. Quando questionado sobre o “porque” 

da não realização do festival entre 1967 e 1968, o mesmo responde dizendo que “o ano de 

1968 foi o ano que não terminou” e que não se sentia confortável e não gostaria de falar sobre 

os ocorridos dessa conjuntura em sua vida (PAES, 2017). 

 Ocorre que, o AI-5 foi decretado no dia 13 de dezembro de 1968. E, desde 1967, o 

país era governado pelo militar Arthur da Costa e Silva, eleito sob eleições indiretas. Seu 

governo durou até 1969, e se caracterizou pela institucionalização do fim das liberdades civis, 

marcado pela atuação da chamada “linha dura” no governo. Silva se constituiu porta voz do 

regime, tanto que até membros do próprio governo que não eram ligados diretamente à sua 

atuação, passaram a temer. O AI-5 suspendia até mesmo o direito de habeas-corpus, como 

vimos no primeiro capítulo desse texto. O historiador especialista em ditadura militar 

brasileira Carlos Fico, afirma que, embora não se possa dizer que os anos anteriores também 

não tenham sido violentos, essa violência se ampliou a partir de 1968, porque os aparatos de 

repressão foram institucionalizados através da criação do sistema nacional de espionagem, 

polícia política, departamento de propaganda e outro de censura política, além de um tribunal 

de exceção. Nesse sentido, o historiador acredita que se pode dizer que “houve violência 

desde os primeiros momentos do regime militar, mas a partir de 1968 a ditadura montou um 

verdadeiro aparato de repressão política” (FICO, 2015, p. 62-63). 
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 No final de 1968, Francisco Paes foi procurado pelo DCE para organizar o festival, de 

acordo com a idealização do diretório. Na época, era estudante de administração na UCG. Em 

resposta ao DCE, o radialista informou que o ano não era o mais adequado para a ocasião, 

mas que iria pensar. Foi então que conheceu seu amigo, conhecido por Pratinha. Este amigo 

morava na república com Paes e tinha muita ligação com a classe artística. Em novembro de 

1968, Paes e Pratinha acordam com o DCE de serem organizadores do evento, sendo que 

Pratinha seria o co-organizador. Por intermédio de Pratinha, inclusive, Pixinguinha foi 

escolhido para ser o patrono do festival, pois o conhecia pessoalmente. Contudo, devido à 

idade e questões de saúde, quando o encontrou para combinar os detalhes, ele falou da 

impossibilidade de comparecer ao evento. Mediante isso, a organização partiu em busca de 

outros membros artísticos de fora (PAES, 2017). 

 Paes conta que, desde 1966, Goiás tinha expressões artísticas formidáveis, e essas 

expressões deram sequência à participação nos festivais seguindo também o festival 

Universitário e depois o secundarista Comunica-Som. O Festival Universitário teve 4 edições 

consecutivas até 1972. Paes acredita que em parte ele não teve sequência por causa do 

impedimento de alunos secundaristas participarem como artistas, visto que só os 

universitários podiam concorrer. E como o Comunica-Som foi criado em 1971 e cresceu 

acolhendo os secundaristas a tendência do Festival Universitário era esmaecer (PAES, 2017). 

 No documentário “Colegas, companheiros e camaradas – Um panorama histórico do 

Movimento Estudantil em Goiás” (2011)30, estudantes lembram os momentos de encontro de 

jovens músicos no DCE. Henrique Lemos, estudante e militante goiano nos anos 60, recorda 

que usavam muitas frases de nomes de músicas para chapas estudantis, e afirma que 

                                                           
30 Documentário produzido com recursos da Lei Municipal de Incentivo à Cultura. O filme “Colegas, 

companheiros e Camaradas” (2011) é um documentário de média metragem dirigido por Ranulfo Borges. É 

na verdade um breve panorama histórico do movimento estudantil em Goiás, do final dos anos 50 aos dias 

atuais: “Personagens e fatos marcantes são resgatados por meio de depoimentos, material de arquivo e cenas 

da atualidade, e a obra traz entrevistas com líderes e militantes de várias gerações – entre eles, os ex-

deputados federais Tarzan de Castro e Aldo Arantes, o professor de jornalismo da UFG Juarez Ferraz de 

Maia, o ex-deputado federal e ex-prefeito de Goiânia Pedro Wilson Guimarães, a ex-deputada estadual 

Denise Carvalho, o professor da PUC Goiás Gil de Paula, o professor de cinema da UFG Lisandro Nogueira e 

o jornalista Renato Dias. Foram colhidas ainda depoimentos de Luiz Carlos Orro, Igor Campos, Henrique 

Lemos, Pedro Ivo Guerra e de representantes atuais do movimento, ligados à União Goiana de Estudantes 

Secundaristas (UGES) e ao Movimento Estudantil Popular Revolucionário (MEPR). Os militantes dos anos 

50 e 60 falam sobre tempos áureos do movimento secundarista, quando o Lyceu era o principal colégio de 

Goiânia e o Castelinho (prédio do Lago das Rosas) abrigava a sede da UGES.  

Seguindo a ordem cronológica dos acontecimentos, os personagens contam histórias sobre a militância 

durante ditadura militar, os estudantes goianos desaparecidos, a participação no processo de redemocratização 

do País, as manifestações dos cara-pintadas em Goiânia, e a militância nos dias atuais. Comentam também 

sobre a relação dos estudantes com o contexto político de cada época, tanto em Goiás, como no Brasil e no 

mundo. A revolução cubana, os governos de Jânio Quadros e João Goulart, o governo de Mauro Borges, a 

campanha das Diretas Já e o apoio de entidades estudantis ao governo Lula são alguns dos temas trazidos à 

tona pelos entrevistados” (UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, 2011?). 
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estabeleciam uma identidade com a música. O advogado e ex-militante do movimento 

estudantil de Goiás, Luíz Carlos Orro, lembra que na época do regime militar, jovens cantores 

participavam de atividades culturais do diretório acadêmico. Orro lembra, por exemplo, da 

presença dos compositores goianos Fernando Perillo31 e Pádua32 em atividades musicais, 

teatrais e de apresentações de filmes organizadas pelo DCE: “Eram atividades comuns, 

desenvolvemos um meio de agregar a juventude e de também discutir os problemas da 

juventude e da Universidade, dentro da ótica cultural” (COLEGAS, 2011). 

 O músico Rinaldo Barra relata o clima dos festivais, que para os artistas eram um 

sucesso, já que “as pessoas ficavam esperando, não tinha lugar pra quem quisesse dentro do 

teatro. Gente sentada no chão, era lotado, todos os certames, todas as etapas dos festivais eram 

lotadas. As pessoas saiam cantando as músicas”. Comenta ainda o sucesso da música “Vila 

Operária”, no I Festival Universitário, em 1969, dizendo que a música ficou para sempre na 

memória dos festivais em Goiás (NAQUELES, 2015). 

 “Vila Operária”, de Renato Castelo e Antônio Siqueira, ficou em segundo lugar no 

festival, e embora não tenha recebido o primeiro lugar, ocupou o imaginário do público33: 

 

Na vila Operária tem um bar que se chama liberdade 

Vejam só 

Que sinceridade ter coragem de escrever um nome assim 

De noite é boteco, teleco teco madrugada é uma dor 

E toda dor que a gente esconde não sei onde 

No copo cheio ou na garganta de um cantor 

Na Vila Operária tem um bar especial 

                                                           
31 O compositor Fernando Perillo teve como inspiração na adolescência a contracultura dos anos 60, quando 

ainda vivia em Palmeiras de Goiás. Inspirado por Beatles, Stones, Rádio Mundial do Rio e o estilo da 

Tropicália com sua revisão cultural que misturou Jackson do Pandeiro, Gonzagão e Beatles, momento em que 

a guitarra teve ponto forte na Música Popular Brasileira. Os primeiros passos de Perillo foram dados nas 

bandas de baile e seu instrumento de referência era o contrabaixo. Formou sua primeira banda ainda em 

Palmeiras de Goiás, em 1969, eram “Os Vibrantes”, nome inspirado em “Os mutantes”, segundo ele. Na 

década de 1970, já residindo em Goiânia, passou das bandas de baile a um “som mais profissional”, e 

começou a participar de festivais e realizar shows em parcerias com outros artistas (CHAFFIN E 

CRUVINEL, 2006, p. 22). 

32 Pádua começou sua carreira em meados dos anos 70 e com o apoio de colegas de escola começou a cantar em 

bailes. Sua paixão pela música começou quando passou a ouvir músicas no rádio. Ouvia programas que 

misturavam música nordestinas e as toadas do sertanejo de raiz. Os bares foram seu lugar de crescimento 

artístico musical. Galgou seu espaço nas noites goianienses entre a década de 1970 e 1980. Participou do 

festival Comunica-Som em mais de uma edição e em 1985 ganhou o festival com sua música “Pele”, canção 

romântica que consagrara sua carreira. Com o dinheiro do prêmio, gravou seu primeiro compacto com a 

música vencedora, teve então sua primeira música tocada no rádio. Seu outro disco, “Vôo de cantor” foi 

lançado em 1987, mediante show do mesmo nome.  

33 Fonograma anexado no CD ilustrativo, com a versão gravada no LP do I Festival Universitário (1969). Faixa 

02 do Cd anexo. 
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E o nome dele é o tal 

E a garçonete tem pose de manequim 

E é pra mim 

No Botequim não se vende coca-cola 

O tamborim, o pandeiro e a viola 

Deixa o samba acordado até o raiar da nova aurora 

 

  “Vila Operária” foi um bairro 

de Goiânia, que começou a surgir em 

1940, cuja área vinha das margens do 

córrego Capim Puba, até o bairro de 

Campinas, tendo o nome trocado 

para “Setor Centro-Oeste”, em 1973. 

A vila era composta, em geral, por 

pessoas de menor poder aquisitivo, 

que não tinham condições de adquirir 

habitação em outras áreas da cidade. 

Só a partir de 1960, a vila começaria 

a se unir a outros setores e a fazer parte de área central da cidade, interligada à Campinas e 

Fama. A musa da música era, afinal, uma vila de trabalhadores (CARELLI, 2015). O contexto 

de composição da música, entre fim de 1968 e 1969, é conturbado, marcado por cerceamento 

da liberdade, e coincidentemente ou não, o bar chamado “Liberdade”, que aparece na letra da 

música, realmente existiu: “Vejam só, que sinceridade de ter coragem de escrever um nome 

assim”. No cenário imaginado pelos artistas, toda dor é escondida “no copo cheio ou na 

garganta do cantor”.  

 De acordo com o histórico de Goiânia oficial, a década de 60 foi marcada pela 

arrancada definitiva de Goiânia. Havia o desejo de tornar a capital em uma metrópole. 

“Apesar de ainda manter certo ar de inocência”, a cidade crescia e surgiam os bairros mais 

distantes: Vila Coimbra, Setor Universitário, Setor Ferroviário, Setor dos Funcionários, Setor 

Sul, Setor Oeste, Setor Aeroporto, Setor Fama, Vila Abajá, Vila Santa Helena, Setor Pedro 

Ludovico. E com a nova fisionomia da cidade a infraestrutura precisou ser repensada 

(CINTRA, 2012). 

 O texto destaca, também, que com o surgimento das universidades Católica e UFG os 

jovens buscavam expandir seus conhecimentos fora de Goiás, e havia, então, a necessidade de 

Figura 18 – Luiz Antônio interpretando “Vila Operária” no 1º 

Festival Universitário. Goiânia, 1969. Fonte: documentário 

“Naqueles Festivais”, de Ranulfo Borges, 2015. 
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a cidade expandir os horizontes para que os jovens permanecessem. Destaca-se, igualmente, a 

proximidade da capital goiana com a Capital Federal, Brasília. Com isso, acredita-se que as 

atenções se voltaram para Goiânia, atraindo mais pessoas. Nesse ínterim, os voos aumentaram 

e o aeroporto da cidade passou a funcionar no Setor Santa Genoveva: “A parte norte da cidade 

ganha novas feições com a construção de espigões de apartamentos e se emenda com o Setor 

Fama, Vila Operária e Setor dos Funcionários” (CINTRA, 2012). 

 A geógrafa Wânia Chagas Faria Cunha afirma, em sua pesquisa sobre a economia em 

Goiás, que entre 1930 a 1960, assistiu-se à gradual aceleração do ritmo de desenvolvimento 

da atividade agropecuária goiana, e que foi nesse momento que aconteceu, também, a sua 

incorporação gradual no circuito produtivo nacional. E as principais contribuições, nesse 

sentido, se deram com a proximidade de Goiás com o Sudeste e a implementação de projetos 

de infraestrutura, mas também pela construção de Goiânia e Brasília. A autora afirma que, na 

década 1960, a agricultura e a pecuária constituíram-se nas atividades básicas do “antigo 

Goiás”. No entanto, a “produtividade do setor agropecuário dava-se mais pelo aumento da 

área cultivada e de pecuária extensiva, do que pelo emprego de tecnologia” (CUNHA, 2010, 

p. 72). 

 A partir da década de 1970, houve grande crescimento urbano em Goiânia. Segundo o 

Iplan – Instituto de Planejamento, entre 1970 e 1975, Goiânia expandiu significativamente 

seus parcelamentos urbanos e, com o grande crescimento populacional, chegou em 1980 com 

700 mil habitantes, sendo que desse total apenas 2% da população vivia em área rural. O 

resultado desse crescimento demográfico provocou o surgimento de um grande número de 

loteamentos nas cidades vizinhas, como Aparecida de Goiânia. E essa oferta de lotes era 

voltada justamente para as classes de renda mais baixa (CINTRA, 2012). 

 Na memória de um goianiense que cresceu na vila Operária, ela se tornou um enclave 

espremido entre Campinas (Campininha) Setor dos funcionários, Fama e Jardim Xavier. 

Começara, segundo os mais antigos, como uma espécie de acampamento de trabalhadores 

“’invasão’, posteriormente legalizada” (PESCADOR, 2010).  O geógrafo goiano Horieste 

Gomes, conta a história e características de Campininha (Campinas), e ao falar do 

crescimento da cidade e sobre os bairros limite de Campinas na época, inclusive Vila 

Operária, diz que o rápido crescimento da cidade na época, aliado à fragilidade do poder 

municipal “para legislar sobre o uso do solo, e principalmente, o interesse especulativo de 

proprietários de loteamentos, aceleram a ocupação desordenada do espaço urbano. O 

resultado são os problemas que hoje enfrentamos para o reordenamento da cidade” (GOMES, 

2002, p. 20). 
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 Segundo a urbanista Kátia Ortiz, a Vila Operária era para ser uma área verde na 

concepção de cidade jardim, com parques, projeto moderno de uma cidade moderna. Não 

contavam com habitações na região. Para Ortiz, o nome de Vila Operária mudou para Setor 

Centro-Oeste em 1973, justamente pela conotação preconceituosa do nome que categorizava 

as pessoas de classes menos favorecidas. Até a década de 1970, o bairro era carente de infra-

estrutura, o que só mudou depois de um tempo (OLIVEIRA, 2016). 

 Em depoimento, moradores antigos da região demonstram afeição e apego ao bairro e 

contam sobre um marco na paisagem sonora do setor, que era o apito do trem de ferro. 

Durante anos, o apito do trem que passava na região na estrada de ferro era, na opinião dos 

moradores, o único som que sobressaia, já que o bairro era calmo, sem muitos carros e 

movimento, bem diferente da atualidade. A linha de trem foi desativada e a região oferece aos 

moradores vasta opção de comércio de todos os gêneros, com destaque na famosa Av. 

Bernardo Saião (Ibid.). 

 O jornalista e memorialista Antônio Moreira da Silva, escreveu, no seu livro “Dossiê 

de Goiás” (2001), uma espécie de “Enciclopédia Regional”, que a Vila Operária era lugar de 

inspiração artística, um “palco para criação musical de seus frequentadores”. Na descrição, 

afirma ainda que o céu de Vila Operária inspirou poetas e músicos, verdadeiros “adoradores 

da noite e da madrugada” (SILVA, 2001). 

 O timbre que se destaca na gravação ao vivo, interpretada por Luíz Antônio (Pau de 

Arara) é o da flauta, lembrando principalmente, o choro; o pandeiro também se faz ouvir. No 

disco do “I Festival Universitário de Música Popular Brasileira”, também se ouve a plateia em 

torcida; alvoroço que nem a música que ganhou em primeiro lugar conseguiu. A música “Vila 

Operária” ressignificou essas lembranças do setor – de ritmo e gênero convidativo, o samba 

de “Vila Operária” ficou gravado na memória dos participantes e da população em geral, 

conforme afirma Magda Machado, que compunha o grupo “Vanguarda” na época: 

 

Do final de 1965 até 67, minha a vida foi no Grupo de “Vanguarda” de Goiás. E 

muito proximamente ao grupo “Vanguarda”, os vocalistas que sempre faziam show 

conosco também que eram o Geraldinho, Duílio, Marcio Alencar Silveira e Luis 

Antônio (o Pau de Arara), que (aqui você vê) interpretando “Vila Operária”, quando, 

mesmo ficando em 2º lugar, ganhou o festival, pois nunca mais saiu do coração de 

ninguém de Goiás (NAQUELES, 2015). 
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 Em outras performances mais atuais, esses instrumentos que dão características de 

choro já não aparecem, a exemplo, a versão gravada com Marcelo Barra34, regravada em 

1997. Sobre o sucesso da música e a singularidade dos festivais, Renato Castelo comenta que: 

 

A “Vila Operária” foi feita em 1968, uma das primeiras músicas que fiz com o 

Siqueira. Nesses últimos 50 anos, ela foi gravada mais de cinco vezes em várias 

versões diferentes. Então, é uma música que me surpreende sempre, pois estou em 

Goiânia, ela é cantada em Goiânia, estou no Araguaia ela é cantada no Araguaia, 

estou em Pirenópolis, ela é cantada em Pirenópolis, as pessoas conhecem a 

música...é uma música muito local, evidentemente. É uma música muito goiana. E 

para mim, ela ficou como um marco de antes e depois. Não necessariamente antes e 

depois da música. Mas sim antes e depois dos festivais que estamos recordando 

aqui, por quê? Porque foi uma oportunidade que a TV tirou de nós, que era de 

manifestar-se. Os festivais eram uma manifestação (NAQUELES, 2015). 

 

 O Relato de Renato Castelo evidencia o caráter dos festivais, de manifestação. Por 

outro lado, também ressalta o caráter de dispositivo de memória que a música alcança, visto 

que “Vila Operária” se tornou uma marca registrada de sua autoria, porque, desde sua 

visibilidade nos festivais goianos, a canção cruzou fronteiras. “Vila Operária”, para Renato, é 

sinal do marco de antes e depois dos festivais, sinal de antes e depois do fim dos espaços 

dinâmicos que esses festivais proporcionavam. Certo é, também, que a canção adquiriu essa 

característica regional e local pelo objeto central do discurso que é o próprio espaço 

geográfico e cotidiano de Goiânia. 

 Na contracapa do disco do 1º Festival Universitário de Música Popular Brasileira, a 

Gravadora Distaco, que na época se localizava em um prédio da Av. Goiás, escreveu uma 

resenha do que para eles significava o festival e a música que se produziu no espaço deste. 

Segundo a gravadora, das artes, a música é a que mais se comunica “com as massas, pois é 

arte para todos os públicos”. Fica evidente também o discurso de destacamento da 

transformação tecnológica pelo qual a indústria fonográfica e a mídia estavam passando na 

época: “E com o avanço da eletrônica, os veículos de comunicação de massa, 

instantaneamente, unem no tempo e no espaço, o universo dos homens, suas crenças, 

costumes, hábitos já não obstaculizam a criatividade musical”. Não deixamos de notar 

também que os produtores culturais e mercadológicos colocaram a música como “o 

instrumento mais válido de aproximação das gentes”, pois, segundo eles, é capaz de quebrar 

preconceitos e derruba cercas fronteiriças, unindo e apagando divisas entre as pessoas. Para 

além desse discurso de união do povo pela arte, se percebe também a alimentação do gosto 

estético refinado que se queria propor para uma Goiânia moderna: “essa música leva em 

                                                           
34 Versão presente no CD anexado ao trabalho. Faixa 03. 
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Goiânia a mensagem do bom gosto, da sensibilidade, da comunicação, da espontaneidade, da 

liberdade, do viver-bem-viver”. Por outro lado, a livre expressão no sentido de liberdade foi 

mencionada, e de forma romântica, a força dos jovens foi elucidada. No enunciado, os 

produtores do disco dizem que o Festival Universitário “dimensionou as perspectivas da 

música feita aqui, por jovens com visão ‘mundializante’ dos problemas desse século” 

(DISTACO, 1969).  

 A participação do público e a dinâmica da paisagem sonora entre os que ouviam as 

músicas na plateia ou avaliavam nas mesas dos jurados também foi relacionada: “Por entre 

vivas e palmas, por trás do painel colorido da plateia, no silêncio meditativo da leitura de cada 

letra, na análise acurada da melodia, a certeza de que este foi mais do que um Festival de 

jovens”. Em outro trecho vemos que o enunciado desvela um discurso de progresso cultural 

dos anos 70 em Goiás, a vontade de uma projeção e o enaltecimento dos festivais como 

dispositivos dessa projeção, mas de forma desenvolvimentista, ao anunciar que o festival 

marcou “o desenvolvimento cultural do povo goiano, que agora faz a sua própria arte, 

comunica-se mais, avança pelos caminhos do mundo, levando a sua mensagem, que há de ser 

sempre honesta, autêntica e humana” (DISTACO, 1969). 

 A respeito das críticas do Festival Universitário, em “Naqueles Festivais”, há uma fala 

de Mazinho, participante do evento, em que o mesmo faz uma crítica ao “Festival 

Universitário”. Ele relaciona, em suas palavras, o fracasso do evento (se referindo a não 

continuação do mesmo), à “má organização” e ao alto teor de engajamento político. Conta 

que o público não aceitava músicas românticas ou letras que não fossem de protesto, que 

queriam que cantassem “luta” e “justiça” e que, por isso, não conseguiu, nas palavras de 

Mazinho, “ir pra frente”. Arthur Rezende, também participante, acrescenta que a censura não 

se afastava: “E a censura ficava de olho, justamente porque essa mensagem ‘cifrada’, 

escondida nas entrelinhas, eles vetavam mesmo. Ou chamavam o artista para que trocasse a 

palavra” (NAQUELES, 2015).  

 Em relação à censura, é certo que o “Festival Universitário” era vigiado de perto. Essa 

informação pode ser constatada, não só pelos depoimentos, mas também pela investigação da 

conjuntura político-social vivida naquele momento. Inúmeros IPM’s foram instaurados no 

Brasil, e também em Goiás, entre 1967 e 1969, em número elevado direcionados aos 

estudantes, como podemos observar nos relatórios documentais publicados pela ANIGO, em 

2015. E o DCE era ligado politicamente à UNE – União Nacional dos Estudantes, que na 

época tinha grande impacto no movimento estudantil (A DITADURA, 2016a). 
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 Ligado ao movimento estudantil, esse festival foi marcado por engajamento político e 

manifesto à democracia. Nessa mesma época, do I e II Festival Universitário de MPB em 

Goiás, entre 1969 e 1970, Geraldo Vandré, segundo o relato memorialístico da jornalista e 

escritora, estudante e militante na época, Laurenice Noleto Alves35, impedido pela censura de 

cantar no Teatro Goiânia, recebeu o convite do DCE para fazer uma apresentação junto a um 

grupo de estudantes universitários, e o momento foi marcado de comoção e resistência.  

 

Eram meados de 1969, quando Vandré foi trazido para uma apresentação no teatro 

Goiânia, que na última hora foi suspensa pela censura. Daí, a turma do DCE entrou 

em contato com ele e, à noite, estávamos todos lá, lotando o grande salão do 

barracão com teto reversível. Mesas e cadeiras insuficientes, os estudantes se 

esparramaram sentados no chão, deixando apenas uma pequena clareira ao pé do 

tablado do palco. E Vandré não chega... E não chega... De repente, entra ele. Os 

dirigentes pedem calma e silêncio, conseguindo que a turma da frente se sente no 

chão. E explica: “Os homens proibiram Vandré de cantar no teatro Goiânia, e 

também aqui. Ele não pode cantar pra nós!” Mas nós podemos!!! Nós podemos!!! – 

gritou alguém. E foi o suficiente pra que a frase fosse repetida por todos. Vamos 

cantar! Vamos Cantar! Cantar... – gritavam todos, com as mãos para o alto. A 

energia elétrica foi desligada (ou cortada) e as luzes apagadas. Mas não teve 

importância. Nada impediria que acontecesse ali, naquele barracão, uma de minhas 

mais memoráveis noites. O velho teto de zinco mais uma vez é aberto. E, sob a luz 

da lua e das estrelas, Vandré deu uns acordes no violão, parou e começou a assoviar 

a sua mais famosa música entre os estudantes universitários de todo o Brasil: “Pra 

não dizer que não falei de flores” ou “Caminhando e cantando”, que ele gravou em 

1968, quando ficou em 2º lugar no III Festival Internacional da Canção (ALVES, 

2013, p. 131-132). 

 

 Na memória de Alves, a comoção e sonoridade transparecem e se estendem até o 

leitor. Impedido de cantar, até mesmo junto dos estudantes, Vandré assobiou sua música, 

apropriada como hino de resistência. Assobios e gritos de vontade de liberdade alcançaram o 

teto de zinco que cobria o espaço. Cantos e gritos de estudantes querendo poder mais do que a 

censura permitia. Acordes de violão completaram a paisagem sonora que ali se criou, 

interrompendo o silêncio e a escuridão da noite, impostos pela ditadura. Os estudantes 

cantaram e Vandré não desobedeceu a ordem de “não cantar”, apenas assobiou e tocou, o 

suficiente para dar som às memórias de luta estudantil de Laurenice e tantos outros 

estudantes. 

                                                           
35 A jornalista Laurenice Noleto Alves faz parte da Comissao da Verdade, Memoria e Justica do Sindicato dos 

Jornalistas de Goias e é viuva do ex-preso político Wilmar Alves. Seu depoimento está presente no relatório 

final da Comissão Nacional da Verdade, onde ela conta das torturas vividas pelo seu esposo quando esteve 

preso. No seu livro “ Flores no quintal: Memórias de sonhos e luta”, ela relata a história de sua vida e de seu 

esposo, sua trajetória pessoal e a atuação dos dois no movimento de luta contra a ditadura, inclusive os 

momentos de angústia vividos depois de seu companheiro ter sido brutalmente torturado na prisão. Destaca 

sua atuação como jornalista e estudante nas campanhas e atos do Movimento Estudantil em Goiás. 
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 Em outro depoimento36, ela também cita os festivais como espaço de propagação das 

ideias revolucionárias dos estudantes. Uma das ações consistia em trazer direto das editoras, 

de forma clandestina, os livros de ideal esquerdista, proibidos na época. A escritora destaca 

que essas ações eram de muita audácia e ousadia, e tendo em vista o contexto da época, não é 

possível dizer que ela estava enganada: 

 

Foi uma audácia, uma ousadia grande nossa, na época, promovendo e participando 

de duas feiras, nós íamos um grupo para São Paulo direto nas editoras e adquiríamos 

os livros de forma clandestina, claro, porque eram proibidos, e ao chegarmos aqui 

fazíamos feiras dos livros adquiridos. A 1ª foi na Praça do Bandeirante, depois na 

Praça Universitária e colocávamos os títulos pelo mesmo preço que nós 

comprávamos da editora e muitos até a gente ganhava. Pra ser mais um atrativo, era 

cobrado o mesmo valor da editora e a gente selecionava os que achávamos mais 

importantes para vender na época. E, outros movimentos importantes na época, 

foram os festivais de músicas populares universitárias, dos quais nós também 

fizemos várias edições. Eu e o Vilmar participamos efetivamente de duas edições no 

ano em que estávamos fazendo faculdade (ALVES apud PEREIRA, 2015, p. 44-45). 

 

 Acerca desse acontecimento, Francisco Paes, um dos responsáveis por trazer o artista 

na época, relata que o ocorrido foi em 1968. E na ocasião do show foram informados de que 

por certos motivos a apresentação não poderia acontecer no Cine Teatro Goiânia. Então 

tiveram que organizar outro local, que era bem menor, na antiga faculdade de direito. Mas 

depois teve uma apresentação maior no próprio Cine Teatro Goiânia. Na sequência do show 

Vandré já saiu direto para o exílio (PAES, 2017). 

 O penúltimo show de Geraldo Vandré no Brasil foi, justamente, em Goiânia, no dia 12 

de dezembro de 1968, e no dia 13 de dezembro, dia da promulgação do AI-5; seu último show 

foi em Anápolis, de onde seguiria para Brasília. Nos meses anteriores ao AI-5, Vandré já 

tinha tido a música “Pra não dizer que não falei de flores” censurada, e em outubro, seus 

discos começaram a ser apreendidos pelo DOPS – a canção só seria liberada em 1979. O fato 

se deu, principalmente, pela apropriação dos estudantes, que utilizavam a música em diversas 

manifestações. Desde 1965, o artista era taxado nos documentos do DOPS como “marginado” 

e “subversivo”. A última participação de Vandré nos festivais foi em novembro de 1968. 

Depois disso, o plano era fazer shows pelo Brasil e na América Latina, o que foi interrompido 

quando o artista soube que já estava sendo procurado por militares em sua casa, no Rio de 

Janeiro, e que já sabiam que ele estava em Goiás (SILVEIRA, 2011). 

                                                           
36 Esse depoimento faz parte de entrevista da jornalista dada ao pesquisador Geziel Alves Pereira, em 2015. 

Laurenice deu seu depoimento voltado para as ações dos estudantes militantes para a dissertação de mestrado 

do historiador, intitulada “Movimento Estudantil em Goiás em tempos de ditadura (1964–1979)”, trabalho 

orientado pela professora Maria do Espírito Santo Rosa Cavalcante Ribeiro na PUC-GO. 
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 O show do dia 12 de dezembro, no Cine Teatro Goiânia, foi inclusive, transmitido no 

programa “O Jovem é o Dono da Tarde”, de Chico Paes, com o título “Geraldo Vandré 

Show”, no Especial de Fim de Ano, pela Rádio da Universidade, às 18 horas do dia 31 de 

dezembro de 1968, apesar do AI-5 (FERRAZ, s.d.). 

 No relato de Itamar Correia, entretanto, consta que o show foi no próprio dia 13 de 

dezembro, dia da promulgação do AI-5. Segundo ele o show era acompanhado pelo Trio 

Balaiá, formado por Ilton Acioli, Téo Barros e outro integrante, acompanhados também pelo 

percussionista Airton Moreira e Flora Turim, que ficaram exilados nos EUA logo após o 

decreto referido. Itamar conta que o DCE dos estudantes universitários, juntamente com os 

estudantes secundaristas, participou de dois grandes eventos em 1968, sendo que o primeiro 

foi a peça “Dois perdidos numa noite suja” de Plínio Marcos e essa apresentação de Vandré. 

Correia foi segurança desse show (CORREIRA, 2016)37. 

 No texto da promulgação do AI-5, aparece o discurso de política de contenção a “atos 

nitidamente subversivos, oriundos dos mais distintos setores políticos e culturais”. O AI-5 

surge justificando sua existência frente a esses atos, que precisavam ser contidos, pois de 

acordo com o texto os ideais da suposta “revolução”, precisavam serem preservados, já que “a 

ordem, a segurança, a tranquilidade, o desenvolvimento econômico e cultural e a harmonia 

política e social do País” não podiam ser  “comprometidos por processos subversivos e de 

guerra revolucionária”, e por isso, na visão do regime, se faziam necessárias medidas 

extremas para evitar as “perturbações” que atrapalhassem os ideais da “revolução” (BRASIL, 

1968). 

 E é sob esse panorama político que se instalou a idealização e a realização dos 

festivais universitários, em diversas partes do país, e que não foi diferente em Goiás. Sobre o 

“Festival Universitário de Goiás” nos jornais, conseguimos captar algumas informações 

acerca do acontecimento do evento, classificações e recepção da crítica, que aparecem nos 

jornais dos acervos pesquisados, datados entre 1970 e 1971. 

 A primeira reportagem encontrada, datada de 1970, do jornal “O Popular”, foi escrita 

por Nice Monteiro Daher, pouco antes da realização do “II Festival Universitário de Música 

Popular Brasileira”. Nela, podemos analisar a recepção da escritora Nice Daher, que tece 

elogios ao evento, chamando atenção para o esforço dos jovens artistas participantes. Segundo 

seu texto, Nice Daher parece ser uma avaliadora das músicas, não sabemos se formalmente ou 

informalmente, mas se nota sua proximidade com a mocidade participante, ao ponto de abrir 

                                                           
37 Entrevista concedida por Itamar Correia à Nayara Crístian Moraes, Goiânia, 2016. 
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sua casa para receber os participantes do festival. Narra, com delicadeza e em pormenores, a 

sua percepção do que seria o evento e as músicas a serem apresentadas nele. Quando tece suas 

críticas, o faz com precisão e sensibilidade, sempre ponderando as dificuldades enfrentadas 

pela organização e concorrentes no festival. Pede, ao final, que os convidados famosos do Rio 

de Janeiro tirem suas roupas de metrópole e vistam sua túnica de simplicidade, pois os artistas 

daqui não tinham condições de pagar arranjadores e orquestras famosas para trabalhar com 

eles: 

 

Estou escutando a primeira audição das músicas peneiradas para o II Festival 

Universitário em Goiás. Antes disto já estavamos misturados com elas — nossa casa 

transformou-se, uns dias, numa filial desta apresentação prévia. Era agradável, à 

nossa quietude, aquela invasão de mocidade. Assim, de repente eles entravam com 

nossos filhos à frente e tomavam conta de nossa sala. Um grupo multicôr de moças 

de mini saia ou calças compridas, do rapazes cabeludos ou de cabeça raspada, sem o 

meio termo que a vida de hoje não comporta mais.E daí vinha um barulho de 

gravador com mistura de vozes, violões e baterias, criando uma musicalidade que o 

sonho moço faz mais harmoniosa. Eu não escutara todas as músicas. Conhecemos 

bem as melodias apresentadas por João Caetano e Paulinho. Por que nelas está a 

marca da alma de nosso filho que começa a arrebentar-se em poesia. Vocês ouvirão 

a música linda de Paulo Menegazo, toda suavidade na voz de seda da Taninha e nos 

versos, livres como vôo de pássaro, que meu Filho jogou em "uma vez., uma 

rua".Adoro os festivais de música! Seja uma demonstração erudita num aristocrático 

plano, seja o desfolhar de canções populares em mistura de gente e de sons. Ficamos 

horas Pela noite sofrendo com as escolahs, brigando com as injustiças, chorando 

com as vitórias. É a música que planta isto. Há uma esquesita magia, um feitiço 

diferente, na humildade de cada colcheia. Ela é o alfabeto sem hieroglifos, o edioma 

que une todos os povos, sem preconceitos de raça e sem fronteiras terrestres. E 

quando esta música nasce num Festival Universitário e, principalmente, goiano, a 

emoção entra mais fundo na alma. A gente tem vontade de abraçar esta meninada 

que, para realizá-lo, vence toda uma série de dificuldades. Avalio a luta da Comissão 

Organizadora em levar avante este Festival em Goiânia. Ao ouvir esta primeira 

audição, pressinto um dos seus grandes obstáculos: a pobreza da roupagem musical. 

Isto prejudica, sensivelmente, a beleza das produções. Geralmente são os 

compositores que as cantam e, nem sempre, brilham muito pela voz ou 

Interpretação. Nisto impera, em primeiro lugar, a falta de meios para a contratação 

de cantores e também a mania do exemplo maior, pois, Chico Buarque, Vandré, 

Caetano Veloso, Gilberto Gil ou os irmãos Sérvio e Marcos Vale, são os mais 

credecnciados intérpretes de suas próprias canções. As vezes, também, não são bons 

interpretes. Mas ao cartaz tudo se explica, tudo se desculpa. Principalmente porque 

eles têm à mão os melhores arranjadores e as maiores orquestras. Aqui, os conjuntos 

são improvisados pelos meninos e as vozes não são orientadas por alguém que disto 

entenda. E como conseguiriam meios para realizar o milagre de uma organização 

completamente planejada? Nem por isto deixarão de luvas avante seu Festival! 

Mesmo faltando a ele a valorização tão necessária numa apresentação. É a estória da 

móça bonita sem o empurrão de uma boa maquiagem... Aqueles que foram 

escolhidos para compór o corpo de julgamento do Festival, que virão do Rio de 

Janeiro, vestidos do espírito da Metrópole, deverão trocar esta roupagens pela túnica 

singela de nossas dificuldades. Paulinho da Viola e MarlozInho Rocha são moços e 

poetas. Deverão sentir e compreender o que há de positivo neste Festival. Avaliando 

também a integração pura dos cantores na interpretação de suas músicas (DAHER, 

1970). 
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 Reforça, também, que os 

jovens se inspiravam em nomes 

como Chico Buarque, Gilberto 

Gil, Caetano Veloso, Irmãos 

Valle, Vandré, dentre outros 

grandes nomes da MPB, que 

compunham e cantavam: “Em 

verdade nossos meninos sofrem 

a influencia sensíevl de seus 

ídolos maiores. Há marca de 

Buarque, de Vandré, dos Irmãos 

Vale, donos que são eles das 

horas de sentimentalismo dos 

moços. Mas isto é válido e 

explicável — a admiração transbordada da alma de cada um”.  Para Nice Daher essas 

influências poderiam gerar e dar passagem para inovações na música goiana (DAHER, 1970). 

 Ela afirma, em metáfora poética, que, na verdade, só a certeza de que a juventude 

queria plantar, justificava a “escolha da semente” e “compensava o sentido da seara”. Nice 

Daher confessa que faz parte de uma geração que ficou perdida e estacada “na esquina do 

tempo”. Diz ser parte da vida de “gente velha e teimosa” e, portanto, há perdão para essa 

geração. Para ela a transformação veio rápido demais, mas os jovens são o futuro, a fonte que 

recebe água do céu, convida o leitor a correr com os filhos nesse turbilhão do século, e 

embora fiquem cansados, tem a certeza de que os jovens os ampararão. Pensa nisso enquanto 

ouve a primeira audição das músicas do Festival Universitário: “Penso nisto escutando a 

primeira audição das músicas do Festival Universitário. E a alegria desta avalanche de sons 

goianos chega comigo trazendo, aos nossos rapazes, o incentivo da amizade, o abraço da 

compreensão” (Ibid.). 

 Por fim, a escritora pede a todos e principalmente ao seu filho, o artista e na época 

músico letrista, Otávio Daher, também participante do festival, a seguinte prece: “Leve-nos 

com vozes! Na sua inspiração e na sua poesia queremos acompanhar a corrida do sonho. 

Porque só o sonho prolonga em nós, a geração do outono, os anseios da primavera...” (Ibid.). 

 Entretanto, logo após a realização do festival, o jornal “Folha de Goiaz” publicou uma 

matéria escrita pelo crítico Carlos Fernando Magalhães, em que o mesmo critica duramente o 

evento. Segundo Magalhães o festival acabou se tornando disforme e anacrônico, pois leva 

Figura 19 – Organizadores e artistas participantes do 2º Festival 

Universitário. Goiânia, 1970. Fonte: acervo particular de Francisco 

Paes. 
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uma identidade que não é sua. E rebate: “Juca Chaves definiu muito bem sua reação ao 

movimento de festivais definindo-o como a ‘prostituição da música popular brasileira” 

(MAGALHÃES, 1970). 

 Magalhães definiu que os valores criativos da música e o questionamento das raízes 

culturais e as perspectivas da arte estavam sendo assaltados, pois estes valores estavam na 

verdade sendo prostituídos. Avisa aos organizadores do II Festival universitário: “Este nosso 

festival não fugiu à regra do contexto geral de festivais. Os organizadores que se cuidem. O 

DCE também, senão o tiro sai pela culatra, como desta vez” (Ibid.).  

 O autor continua a crítica dizendo que o clima do evento se deu “numa completa 

desorganização”: “Muito suor, sangue, lágrimas dos familiares, entre aplausos e vaias, numa 

verdadeira catarse coletiva [...] Sem 

Paulinho da Viola, o peso do juri 

ficaria dividido entre o maestro Gaya 

e o poeta Hermínio Carvalho” (Ibid.). 

Na mesma matéria de Magalhães, o 

autor parece colocar a opinião de Braz 

Wilson Pompeu Pina Filho38, que faz 

uma crítica às músicas apresentadas 

no mesmo festival, defendendo que as 

mesmas, assim como boa parte das 

músicas apresentadas naquele período 

no país, careciam de novidades: 

 

Chamam, musicalmente de tradicional, no sentido pejorativo os estudos da música 

tradicional. No entanto, podemos notar que 99% das peças apresentadas nesse 

festival de música popular e em outros realizados no páis estão melódica e 

harmonicamente nos moldes tradicionais. Sem dizer do ritmo. Nada foi apresentado 

                                                           
38 Braz Wilson Pompeu de Pina Filho foi um jornalista, pesquisador, escritor, compositor e regente. Nasceu em 

Pirenópois, Goiás, em 1946, faleceu em 1994. Cursou Jornalismo pela Faculdade de Comunicação da 

Universidade Federal de Goiás e graduou-se em Música, Canto e Piano também pela UFG. Estudou regência 

com Camargo Guarniere e foi regente da Orquestra Sinfônica de Goiás e Diretor de Música da Matriz de 

Pirenópolis. Especializou-se em Novas Técnicas de Ensino Pianístico, em Contraponto, Composição e 
Regência. Dirigiu a Orquestra de Câmara Oitocentista. Foi Diretor, Criador e Regente Titular da Orquestra 

Sinfônica de Goiás. Atuou como docente e pesquisador no Instituto de Artes da UFG entre 1974 e 1992. 

Membro efetivo do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás, foi premiado com o Troféu Tiokô da União 

Brasileira de Escritores pelo seu magistral trabalho como pesquisador da área da música. É Patrono da Cadeira 

nº XXIV da Academia Pirenopolina de Letras, Artes e Música, cujo Membro fundador é o maestro Alexandre 

Luiz Pompeu de Pina (BRAZ, 2014). Em sua homenagem, foi fundado, na atualidade, o “Laboratório De 

Musicologia Braz Wilson Pompeu De Pina Filho”, que atua na preservação, catalogação e difusão de parte do 

patrimônio musical de Goiás, pela EMAC-Escola de Música e Artes Cênicas da UFG (UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE GOIÁS, 2017). 

Figura 20 – Cícero Cavalcanti e Maestro Gaya no 2º 

FUMPB. Goiânia, 1970. Fonte: acervo particular de 

Francisco Paes. 

 

http://www.aplam.org/2014/11/braz-wilson-pompeu-de-pina-filho.html
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de novo, nem musicalmente nem literareamente. ‘Tradicionalismo’ vulgar, falta de 

elaboração, cópia do que é mais usado, falha de comunicação, foram alguns aspectos 

notados no decorrer do festival. Excelente Iniciativa, quando existem elementos que 

desejam fazer uma boa música popular (MAGALHÃES, 1970). 

 

 A matéria expõe todos os defeitos do evento, sem levar em conta o que Nice Monteiro 

Daher observou, em sua síntese do que seria o festival. Depois do texto de Magalhães, há a 

relação das músicas classificadas na eliminatória.  A 1ª colocada foi a música “Amorphos”, de 

Cícero Cavalcanti e Joana Tereza Caldas e a 2ª colocada foi “Estela” de Renato Castelo e 

Antônio Siqueira Júnior. A 3ª colocada foi “Chorinho de Repente”, de Antenor Neto 

Monturill e Henrique César Lana. Já a 4ª colocada, foi “O último a embarcar apague a luz do 

aeroporto”, classificada como a melhor letra do festival, que segundo o jornal é de 

composição de João Caetano e Maurício Campos Palmerston, que aqui vamos destacar porque 

os enunciados do discurso destacam representações da ditadura (MAGALHÃES, 1970): 

 

Ouçam a notícia, 

Atenção! 

Retirem do ar 

Os comerciais e todos os meios de comunicação 

Façam as malas 

Como quem apanha e cala 

E sigam pela estrada 

Congestionada 

 

‘Atenção senhores passageiros do último vôo 

‘Queiram se dirigir ao local de embarque’ 

É Importante 

Levar recordações 

O livro da estante 

Foto e brasões 

Revisem seu inglês 

‘Oh yes, very good, thank you’ 

Levem feijoada 

E doce de caju 

 

Por favor 

Levem a lembrança do primeiro amor 

A menina de trança 

A esquina e o portão 

Aproveite o momento 
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E leve o coração 

Que lugar mais torto 

O último a embarcar 

Apague a luz do aeroporto 

 

 Infelizmente não encontramos o registro fonográfico dessa música, nem nos centros de 

documentação de referência, nem nos acervos particulares de artistas entrevistados. O 

compositor dessa música, João Caetano, fala um pouco da história que levou seu parceiro, 

Palmerstom, a chegar nessa letra: 

 

E era uma época de uma ditadura brava, meu primeiro parceiro chamava-se 

Mauricio Palmerstom, e ele caminhou todo o assunto pra história de que, um jornal 

que era ‘O Pasquim’,  que na época dizia que  “Brasil, ame-o ou deixe-o”, né, aquela 

coisa do ufanismo, olha lá, e cobrança toda.  E O Pasquim lançou uma frase também 

na época muito célebre até hoje, que é “ O último a sair que apague a luz do 

aeroporto” (NAQUELES, 2015). 

  

 A música foi um complemento da resposta do jornal “O Pasquim” ao regime militar 

quando o mesmo lançou o slogan “Brasil: Ame o ou deixe-o”, expulsando os brasileiros que 

queriam liberdade (Ibid.). Fica evidente a vontade que Palmerstom teve de fazer uma música 

de protesto que fosse ao encontro do contexto vivido na época, ao fazer alusão ao exílio e 

censura de imprensa vividos no período após o AI5:  “Retirem do ar”; “Os comerciais e todos 

os meios de comunicação”. O historiador, e também testemunha ocular da vida artística em 

Goiás no contexto supracitado, Nars Chaul complementa a fala de João Caetano acerca da 

censura e ditadura, abordando a ambiguidade do momento: 

 

Fernando Bororo, Silvinho, Brandao, de vez em quando dava uma canja, eles faziam 

umas noites no circuito dos bares da Praça Tamandaré. E esses bares eram cheios, as 

pessoas adoravam o repertório de música popular que eles cantavam, além do 

repertorio pessoal deles, que de vez em quando eles soltaram. E era possível você, 

em plena ditadura militar, ouvir músicas que as rádios não tocavam. Como por 

exemplo, “Pra não dizer que não falei das Flores”, do Vandré, Fernando Bororó 

tocava, cantava, sem a censura pertubar! Eu tenho amigos que vinham de Brasília 

pra poder ouvir Vandré, além do repertório mais amplo. E se encantavam e 

passavam a ser clientes nos fins de semana (NAQUELES, 2015). 

  

 Ao citar o fato dos artistas Bororó, Silvinho e Brandão tocarem MPB nos bares da 

cidade, para além dos seus próprios repertórios, Chaul reafirma, mais uma vez, a influência 

dos famosos artistas da MPB sobre os músicos goianos naquele momento, e a boa recepção 

desse segmento musical, em Goiás. De acordo com o exemplo que o historiador dá a respeito 

da música de Vandré, considerada por muitos como a principal trilha sonora da resistência à 
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DM no Brasil, a censura não conseguia controlar tudo.  Mesmo que a canção estivesse 

proibida após o AI-5, como já mencionamos anteriormente, por cerca de 10 anos, ela era 

cantada nas noites goianas. Isso nos mostra, também, que o contexto vivido em Goiás ,na 

década de 1970, era ambíguo, conduzido por um misto de censura e “semi-liberdade”, embora 

não consigamos definir com clareza o funcionamento da fiscalização desse tipo de 

procedimento naquela ocasião em Goiás, especificamente, na capital goiana. 

 O discurso da música “O último a embarcar apague a luz do aeroporto” evidencia o 

exílio não por acaso: “Façam as malas”; “Como quem apanha e cala”; “Revisem seu inglês”; 

“Queiram se dirigir ao local de embarque”. Dentre as camadas que podemos desvelar desse 

discurso, podemos apontar o exílio dos próprios artistas da MPB conhecidos 

internacionalmente na época. Complementando os enunciados aqui descritos, Gilberto Gil, em 

documentário “Canções do exílio: a labareda que lambeu tudo” (2010)  de Geneton Moraes 

Neto, conta a ordem que receberam ao ir para exílio em 1969: “Só voltem quando forem 

autorizados”.  Desde 1967, e principalmente 1968, vários artistas tiveram que ir para o exílio 

forçadamente, para além de Vandré, e não só músicos, mas também artistas de outros meios, 

como Glauber Rocha que era cineasta, o poeta Ferreira Gullar e o arquiteto Oscar Niemeyer. 

 Ao mesmo tempo em que a censura e a repressão se acirravam, os movimentos de 

resistência também aconteciam, embora não sem retaliaçãoes. Várias greves de trabalhadores 

foram feitas, e os sindicatos surpreendiam o governo com sua adudácia. Os artistas também se 

posicionavam e foram vítimas de atentados, como relata o historiador Carlos Fico, sobre 

alguns fatos de 1968: “o teatro onde era encenado o espetáculo “Roda Viva”, de Chico 

Buarque, foi depredado; em outubro a atriz Norma Bengell foi sequestrada em São Paulo, 

espancada e abandonada no Rio de Janeiro” (FICO, 2015, p. 62). 

 Chico Buarque ficou exilado na Itália, de 1969 a 1970. Foi com a família para Itália a 

trabalho e passeio, mas recebeu alerta de Caetano Veloso e Gil para não voltar para o Brasil 

naquele momento, senão íam do aeroporto para a prisão. Caetano e Gilberto Gil haviam sido 

presos e ameaçados, e além do AI-5, o medo dos artistas também residia no AI-4 de setembro 

de 1969. Nesse decreto, a pena de morte foi estabelecida, mais uma vez  “em nome da 

garantia e da ordem”, já sob a chancela do general Emílio Garrastazu Médici, que assumiu o 

lugar de Costa e Silva, devido a sérios problemas de saúde. A sua resposta ao regime foi o 

samba “Apesar de você”, que o artista considera uma de suas únicas músicas realmente de 

protesto (HOMEM, 2009). 

 Depois de pouco mais de um ano, em março de 1970, o artista voltou com a família, 

mesmo sob alerta. E o artista logo percebeu que as coisas não haviam melhorado como ele 
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pensava – a censura persistia e outros colegas permaneciam exilados, obrigatoriamente. 

Marieta Severo, na época esposa de Buarque, relata que o medo na família era constante, e 

recebiam bilhetes com ameaças: “Todo fim de ano, nos enviavam cartões com advertências 

do gênero ‘Chico será o próximo’. Certa manhã, enquanto dormíamos em nosso apartamento, 

na Lagoa, a polícia o invadiu e agarrou o Chico” (SEVERO, 2013). 

 Caetano Veloso foi preso, com Gilberto Gil, e ficaram em prisão domiciliar por 6 

meses, até poderem ir para o exílio. A opção era ficar preso ou sair do país. Ficaram exilados, 

em Londres, durante três anos. Em 1971, Veloso recebeu autorização para ficar no Brasil por 

um mês, depois do artista ter pedido para comparecer ao aniversário de 40 anos do casamento 

de seus pais. Nesse período, recebeu ordens de aparentar normalidade, não era pra cortar o 

cabelo ou fazer a barba, não deveria sair da cidade de Salvador, sob a custódia permanente de 

dois agentes, tendo que fazer duas apresentações na TV. Caetano conta que, quando a família 

chegou no Aeroporto do Galeão, tinha um Fusca esperando por eles : “me pegaram e dali 

mesmo saíram comigo”.  O levaram para um apartamento no centro do Rio e o interrogaram, 

gravando tudo, durante 6 horas: “Queriam que eu fizesse uma canção louvando a 

Transamazônica. Disseram ‘Alguns colegas seus estão colaborando conosco, fazendo 

músicas’… Pensei: ‘Voltei ao Brasil para ser preso de novo! Quase morro.’ Geraldo Vandré 

só retornaria em 1973 (CANÇÕES, 2010). 

 O último informe que visualizamos nos 

jornais acerca do festival universitaário, foi no 

“Balancete Artístico Cultural” da UBE, no “Folha 

de Goiaz” datado de 1972, referente a 1971, onde 

aparece a menção, como acontecimento 

importante, da realização do III Festival 

Universitário da Música Popular Brasileira, 

ocasião em que  surgia “O Refletor”, orgão de 

divulgação do D.C.E.. Oclésio Pereira de Freitas, 

Walter Faria e Odilon Carlos Pereira de Freitas, 

venceram o Festival Universitário da Música 

Popular (BALANCETE, 1972).  Ainda no clima 

de medo e constante apreensão, tanto no nível 

nacional como no nível regional, na última edição 

do evento aparece a música que se destaca pelo 

discurso de contestação política velada, intitulada “Alguém pode te abraçar” de Antônio 

Figura 21 – Cartaz do III FUMPB. Goiânia, 

1971. Fonte: Documentário “Naqueles 

Festivais”, de Ranulfo Borges, 2015. 
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Siqueira e Renato Castelo, que não sabemos se pôde ser executada no festival (FESTIVAL, 

1972):  

 

Cuidado para pensar 

E cuidado com esses gritos 

Velhas estradas 

Antigos camaradas 

Cuidado para sorrir 

E cuidado com os avisos 

Velhas estradas 

Antigos camaradas 

Cuidado quando for sorrir 

Alguém pode te abraçar 

E no meio do medo 

O caminho não volta não 

E no meio do medo 

A corrente não solta não 

E no meio do medo 

A viagem não volta não 

Cuidado para pensar 

E cuidado com os avisos 

Velhas estradas 

Antigos camaradas 

Cuidado quando for sorrir 

Alguém pode te abraçar 

E no meio do medo 

O caminho não volta não 

E no meio do medo 

A corrente não solta não 

E no meio do medo 

A viagem não volta não 

Cuidado para sorrir 

E cuidado com esses gritos 

Velhas estradas 

Antigos camaradas 

Antigas estradas 

Velhos camaradas 
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 No enunciado do discurso observa-se o tom de aviso, de advertência: “Cuidado pra 

pensar, cuidado com esses gritos, cuidado com os avisos, cuidado para sorrir”. Há a ênfase de 

alerta do enunciado dito com certa regularidade. O primeiro aviso de cuidado nos remete ao 

cerceamento até mesmo na educação e da manifestação dos ideais.  

 O cuidado com os gritos evoca a memória dos gritos de protesto, de resistência frente 

à ditadura institucionalizada. Momento em que a interdição dos discursos foi literalmente 

institucionalizada pelo aparato de censura do regime militar. O mesmo acontece com o aviso 

dirigido aos avisos, visto que o movimento estudantil também tinha o papel de informar os 

civis. Michel Foucault, em “A ordem do discurso”, destaca que há mecanismos de interdição 

dos discursos nas sociedades, um tipo de procedimento de exclusão. E essas interdições 

acontecem principalmente em algumas áreas, a se destacar a área política – um lugar 

privilegiado de discursos de poder –, dado que o discurso “não é aquilo que traduz as lutas ou 

os sistemas de dominação, mas aquilo porque, pelo que se luta, o poder do qual nos queremos 

apoderar” (FOUCAULT, 1996, p. 10).  

 Essa resposta vem de uma pergunta que o autor faz no livro: Qual o perigo da 

proliferação do discurso? (FOUCAULT, 1996, p. 10). Em plena ditadura, o perigo dessas 

manifestações era intenso, e há a necessidade de se levar em conta e com seriedade o 

significado da palavra, dos enunciados em um contexto onde a ordem, imposta por meio de 

um golpe, deveria ser acatada, porque essa ordem vinha acompanhada de imposição, de medo. 

O medo como elemento dos enunciados dispostos na música, se dá no alerta de ser pego: 

“Alguém pode te abraçar e no meio do medo a corrente não solta não”; “No meio do medo a 

viagem não volta não”; “No meio do medo o caminho não tem volta não”. O abraço, na 

verdade, era uma prisão, um flagrante, que poderia originar um percurso sem volta. A final de 

contas, ser preso na ditadura militar significava, também, desaparecer, ser espancado ou até 

mesmo morrer. Era um caminho, muitas vezes, sem volta. Os caminhos para abertura 

democrática só começariam a aparecer na década de 1980, depois de alguns movimentos 

importantes, após 1975. 

 Um termo recorrente no discurso da canção acima é “camarada”, ou “velhos 

camaradas”. Esses termos eram muito utilizados como pronome de tratamento, entre os 

participantes dos movimentos revolucionários e de contestação à ditadura. O cineasta Ranulfo 

Borges tem, inclusive, um documentário em que faz um trocadilho com essas palavras. O 

título do documentário é “Colegas, companheiros e camaradas”, e trata de um panorama do 

histórico do movimento estudantil, em Goiás. Uma frase conhecida, exposta nos muros de 

Paris, em maio de 1968, foi justamente "Corram camaradas, o velho mundo está atrás de 
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vocês" (SLOGANS, s.d.). O próprio dicionário informal revela que o termo pode ser 

“denominação usada nos partidos de esquerda e sindicatos”. De acordo com o dicionário 

Larousse o emprego da denominação “camarada” como uso social associado à esquerda tem 

origem teve início a partir dos comunistas / socialistas franceses pré-marxistas, sob o impacto 

da revolução francesa, fazendo alusão ao militantismo, companheirismo e partidarismo.  

 Já em um contexto ainda de ditadura, mas um pouco diferente, alguns anos antes da 

abertura democrática, em 1980, observamos o registro de efetivação de um novo Festival 

Universitário denominado MPB Livre, que segue a mesma regularidade discursiva de 

resistência.  

 A música “O despertar do pesadelo”39, traz enunciados claros e audaciosos em 

desfavor do regime. E a clareza com que se expõe o discurso de resistência, deixa evidente o 

plano acontecimental do discurso. O momento era de ansiedade pela democratização, que 

viria a partir de 1985; a circularidade desses discursos já não estava sob o crivo de uma 

censura ferrenha. Já bastava de ditadura, já bastava de sofrimento40: 

 

Chega de sofrer 

Vamos reagir 

Gritar alto e forte 

Para o mundo nos ouvir 

Para o mundo nos ouvir 

Abrir os olhos 

Sair da escuridão 

Desertar do pesadelo 

Da cruz da escravidão 

Muitos anos já vivemos 

debaixo desse regime 

Se o senhor me der licença 

E não acusar como crime 

Vou lutar pela massa 

Libertar dessa desgraça 

Que machuca e que oprime 

Sou filho do homem 

E vim pra contestar 

Trago muita força 

Muito ódio 

                                                           
39 Sem vestígios de registro de áudio. 

40 FESTIVAL UNIVERSITÁRIO DA MÚSICA POPULAR BRASILEIRA, 1980. Não paginado. 
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E vontade de lutar 

Bala, pau e pedra 

Granada e canhão 

Não desfaz meu ideal 

De libertar essa nação 

 

A música “Desafio”41 também expõe essa regularidade discursiva: 

 

Aceitamos o desafio 

A hora é de lutar 

Queremos ser livre (sic) 

Não vamos recuar 

Uni-vos trabalhadores 

Estudantes e lavradores 

Operários e professores 

Motoristas e mulheres 

Vai ser o fim do opressor 

Vamos combater a fome 

Latina América 

Unidos seremos força 

Marcharemos juntos 

E o desfio da vida 

Não vai nos abalar 

Pois necessitamos 

De nos libertar. 

  

 É interessante observar que, em “Desafio”, aparece menção à América Latina, que 

também vivia a ditadura no contexto. O convite à luta contra o opressor se estende a todos: 

trabalhadores, estudantes e lavradores, operários, professores, motoristas e mulheres. Aqui se 

faz importante lembrar que, já em 1975, foi criado o “Movimento Feminino pela Anistia”, e 

em 1977 houve uma eclosão de manifestações estudantis em diversas regiões do país, 

inclusive Goiás. As campanhas pela anistia se intensificavam de modo geral e, mesmo com 

sérias repressões, não tinha como segurar os setores de esquerda da sociedade. Para contenção 

de movimentos, Geisel chegou a demitir o General Ednardo D'Ávila Mello pela tortura e 

mortes do jornalista Vladimir Herzog, em 1975, e o operário Manoel Fiel Filho, em 1976. E 

                                                           
41 O aúdio da música “Desafio”, feito na atualidade de forma informal por Leal, está presente no CD anexado ao 

trabalho. Faixa 04. 
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mesmo que a linha dura continuasse com vários atentados, inclusive com bombas, a partir daí 

os movimentos rumo à democracia e à vontade de liberdade não cessariam até 1985 (FICO, 

2015). 

 Os enunciados voltados para a libertação tomam conta do plano discursivo nas 

canções: “Necessitamos de nos libertar”; “Libertar dessa desgraça”; “Libertar essa nação”. A 

resposta a essa necessidade é dada pelos enunciados de incentivo à luta: “Vamos reagir”; 

”Vou lutar”; “Vontade de lutar”. E o enfrentamento do medo e a demonstração do que se 

tinha medo, aparecem demonstrando os anseios das pessoas que viviam naquele contexto, 

evidenciando os dispositivos de poder usados como cerceamento e repressão pelo regime, 

para controle da ordem social, que acabavam impondo o controle dos corpos na efetivação de 

biopoder, o poder sobre o corpo: “Acusar como crime”; “Que machuca, que oprime”; “Bala, 

pau e pedra, granada e canhão”.  

 Ocorre que, numa relação de poder, como já vimos anteriormente, o poder não se 

exerce de forma unilateral. De acordo com Foucault (2010) esse poder pode ser exercido 

positivamente, e não está apenas em grandes revoluções, mas nos gestos e falas do cotidiano; 

dispositivos discursivos, culturais se tornam dispositivos de poder, de resistência, que é uma 

outra face do mesmo. Nada poderia conter o intelecto, o livre pensar. Embora tentassem esse 

tipo de censura e repressão, não conseguiam conter todas as manifestações artísticas 

engajadas, ainda mais em um momento de evidente crise do regime, como veremos mais 

adiante no terceiro capítulo. 

 

2.2.3 Indícios de festivais e manifestações artísticas no interior de Goiás 

 

Quanto aos festivais de música popular, ao longo dos anos 70 aconteceram outros, 

para além dos citados acima e do GREMI, no território goiano. Mas, infelizmente, não é 

possível contar a história de todos com detalhes. Conseguimos identificar alguns, graças a 

vestígios encontrados nos acervos de jornais e acervo particular. 

Destes, o primeiro registro que temos aparece em reportagem do jornal “O Popular”, 

em 1970. Trata-se da “IV Festa de Arte de Morrinhos”, evento ocorrido em outubro, no 

mesmo ano da reportagem. Embora não tenha recebido oficialmente o nome de festival, 

participavam vários artistas, em um encontro que reunia, já havia alguns anos, poesia, artes 

plásticas e, claro, música. Na matéria em questão, o autor não identificado relata os momentos 

do festejo ocorrido em um sobrado colonial e, em suas escadarias, se postaram o coro de 
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Morrinhos, que abriu o evento cantando o hino “Morrinhos marca encontro com a arte” (IV 

FESTA, 1970): 

 

Morrinhos marca encontro com a arte vem, jubilosa e com emoção, mostrar aos 

goianos de toda parte o tesouro escondido do rincão. ‘Atenas de Goiás’ foi batizada 

e para este nome justificar é ela muito bem representada por valores que vivem a se 

ocultar. Esta festa de sono e poesia marcará ponto alto em sua história, inundando os 

corações de alegria, tendo, enfim, seu momento de glória. Morrinhense, que amas a 

tua terra, tua missão é fazê-la respeitada, elevando bem alto o seu nome para se por 

todos admirada (Ibid.). 

 

 Para além de terem comparecido grandes nomes da arte e poesia goiana, como 

Bernardo Élis, Gabriel Nascente, Maria Guilhermina e Bariani Ortêncio, o quadro musical 

contou com a participação do grupo “Vocalistas de Goiás”, entre outros, lotando o local da 

festa. Esta edição do evento foi organizada Zilda Diniz Fontes e Nilda Diniz Fontes, que se 

mostraram recompensadas por poder sensibilizar a cidade, tendo o público comparecido e 

lotado os espaços do evento todas as noites (Ibid.). Em 1971, aparece, no jornal “O Popular”, 

uma reportagem sobre poesia, transcrita da revista do evento, ficando evidente que os 

organizadores lançavam uma revista, depois do festival acontecido (NASCENTE, 1971). Em 

1972 o jornal “Folha de Goiaz” menciona a VII Festa de Artes de Morrinhos em nota do 

“Balancete Artístico Literário de 1971” da UBE, dizendo que em 1971 se editou a revista do 

evento, da qual não tivemos conhecimento. A nota não tem outros detalhes adicionais, sendo 

apenas uma menção (BALANCETE, 1972). 

 Sobre festival realizado em Anápolis, 1971, temos vestígios do evento de acordo com 

notícia do jornal “O Popular”, vinculado no mesmo ano. O Festival realizou-se na III 

FAIANA que tinha acoplado no mesmo o “Festival de Música Popular da Faiana”. O evento 

durou quatro dias e contou com festivais de música e teatro, para além de outras atividades, 

em comemoração ao aniversário da cidade. A organização era de responsabilidade da própria 

prefeitura, que na edição referida era administrada pelo então prefeito Henrique Santillo, que 

aproveitou o evento para inaugurar obras da cidade. De acordo com a programação exposta no 

jornal, o festival de música se dividia em duas categorias: música sertaneja e MPB. Vários 

bailes estavam na programação do evento, inclusive um Show de encerramento, com o artista 

Luiz Gonzaga (FESTA, 1971).  

 Outro festival, do qual tivemos indícios, ocorreu na cidade de Paraúna-GO. De acordo 

com nota publicada no jornal “O Popular” de janeiro de 1978, o “Festival de Artes de 

Paraúna” aconteceu em 1977, organizado por Paulo e Emília Ramos, o artista Eduardo Jordão 

e o então prefeito da cidade, Gumercindo Ferro. Segundo consta, o festival reuniu músicos e 
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artistas de todas as áreas. Infelizmente foi a única informação que encontramos, até o 

momento, acerca deste festival (FUNDAÇÃO, 1978). 

 Em novembro do mesmo ano, o referido jornal também publicou notícia sobre o 

“Festival de Música da IV Semana Cultural de Caçu – SEMARCULT”. Na notícia, escrita por 

Ney Teles de Paula, o autor menciona e elogia os eventos culturais das cidades goianas, 

embora lamente o fato de poucos eventos culturais se tornarem efetivos na época, salvo o 

GREMI. Relembra que, no evento supracitado, foi feita uma homenagem ao falecido 

idealizador do projeto. O evento, que também contemplava outras artes para além da música, 

se realizou no dia 14 de outubro de 1978, coordenado pelo professor Mariano de Santos 

Olombrada e apoiado pela prefeitura da cidade. Teles ressalta as escolas de Caçu, 

participantes do festival, sendo elas a Escola Estadual de 1 Grau D. Pedro II, Colégio 

Damasceno Ribeiro e Escola Integrada Zulmira de Castro. Segundo consta na reportagem, 

vários estudantes, autoridades e população em geral se reuniram nos concursos de música e 

artes (IV SEMANA, 1978). 

 A cidade de Jataí também não ficou de fora da realização de festivais musicais. Em 

matéria do jornal, “A Folha de Goiaz” de 1979, constatamos a notícia da sexta edição do 

“Festival de Música Popular das Abelhas”. Jataí, considerada a “cidade das abelhas” na 

memória popular, sediou um festival estritamente musical por pelo menos seis anos, segundo 

o indício encontrado. A reportagem intitulada “‘Fuga’ vence festival de música de Jataí” 

(1979), traz informações da classificação das músicas que venceram nas eliminatórias. Essa 

edição do festival foi realizada em junho, na mesma semana da reportagem, e foi promovida 

pela prefeitura de Jataí. Consta o nome das seguintes músicas vencedoras: Em 1º lugar, 

“Fuga”, composição de artista chamado Moisés Manoel de Lima; em segundo lugar, “Temor 

Maligno”, também do mesmo compositor; e mais outras três classificadas, “Sonho”, 

“Serpente dos Trópicos” e “Angústia Selvagem” (FUGA, 1979). Moisés Manoel foi um 

conhecido compositor e poeta jataiense. Ficou famoso por compor músicas para Orfeu e 

Menestrel. A princípio era conhecido por fazer músicas de protestos variados, e depois a 

convite passou a colaborar com músicos sertanejos. Sua carreira foi fundamentada nos 

festivais regionais (MENESTREL, s.d.). 

  A mesma matéria relaciona outro festival de música realizado em Jataí, o “II Festival 

de Música Sertaneja”, que teve como vencedores as duplas “Miramar e Nirair”, “Rosemar e 

Crisomar”, e “Duo Assis”, também promovido pela prefeitura de Jataí, em comemoração do 

84º aniversário da cidade. O escritor, desconhecido, relata que, apesar do frio, o ginásio 

Juscelino Kubitscheck, que abrigou os festivais, ficou lotado. Pareceu-nos que as duas 
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categorias de festival de música foram realizadas em um mesmo momento. A última noite do 

evento contou com a apresentação da artista Carmen Silva (FUGA, 1979). 

 

2.2.4 Festival Comunica-Som 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Em 1971, nasceu o festival secundarista “Comunica-Som”, idealizado e fundado pelo 

jornalista Arthur Rezende42 e pelo músico e produtor cultural, músico e jornalista Lorimá 

Dionízio, conhecido como Mazinho, que, segundo contam, tiveram a ideia depois do convite 

de Cícero Macedo, naquela época, agente da PM: 

 

Acontecia o Festival Universitário, que não era muito bem organizado, e no Cine 

Teatro Goiânia, comia vaia na plateia, e eu e o Mazinho participávamos deste 

festival universitário. O Mazinho sabe bem, dai pra frente, porque foi o Cícero 

Macedo, um sargento da PM, que nos convidou pra fazer o Comunica-Som 

(NAQUELES, 2015). 

  

 A maior parte do Comunica-Som foi realizada na década de 1970, precisamente em 

Goiânia. O panorama econômico do momento era baseado em projetos desenvolvimentistas 

                                                           
42 Arthur Rezende na época do início do Comunica-Som já era jornalista, radialista, apresentador de programas 

culturais e produtor. Na década de 1960 Rezende trabalhou na Rádio Difusora, ainda na sua adolescência, 

começando aos 17 anos. Iniciou o programa “A juventude Comanda”, na Rádio Brasil Central, seguindo para 

a Rádio Anhanguera onde permaneceu por 10 anos. De 1964 a 1969 passou a apresentar programa na TV 

Anhanguera, dando espaço à jovens artistas. No início da década de 1970 começou a trabalhar no jornal Cinco 

de Março, na coluna Top Sete, editado pelo jornalista Batista Custódio. E foi em 1975 que assumiu a Coluna 

Social que edita até os dias de hoje no jornal “O Popular” (BRITO, 2015). 

Figura 22 – Cartaz do 1º Festival Secundarista da Música Popular Brasileira, que logo passou 

a se chamar “Comunica-Som”, realizado em 1971. Cartaz produzido em 1971 pela 

organização do referido festival. Goiânia, 1971. Fonte: Documentário “Naqueles Festivais”, 

de Ranulfo Borges, 2015. 
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em Goiás, plano que era, também, alicerçado por políticas nacionais. Lembrando que, entre 

1969 e 1973, o Brasil viveu sob os ares de “Milagre Econômico”, no Governo Médici. Plano 

que conseguiu com que o país crescesse economicamente por um tempo, mas de modo que o 

país acumulasse dívida externa (FICO, 2015, p. 80). 

 De acordo com o IBGE, em 1970, Goiânia contava com uma população de 

aproximadamente 380.773 mil habitantes, sendo que, em 1980, esse número quase dobrou 

chegando a 717.519; em 1970, a região de Aparecida de Goiânia já contava com 7.470 

habitantes, sendo que, em 1980, esse número teve grande mudança, passando para 42.627 

habitantes (BRASIL, s.d.).  

 O historiador Cristiano Alencar Arrais (2016) destaca que, em 1970, a área de 

construção civil, em Goiânia, crescia e empregava muita gente. No setor de comunicações, a 

Jaime Câmara & Irmãos S.A., desde a segunda metade da década de 1950, liderava como a 

mais importante empresa de comunicação do Centro-Oeste (ARRAIS C.; OLIVEIRA; 

ARRAIS T., 2016).  

 A Goiânia dos anos 70 é marcada por busca de modernização. Goiânia, Anápolis e 

Brasília passam a “dominar a rede urbana estadual”. Nessa década houve a expansão 

horizontal de Goiânia, enquanto que na década seguinte há o transbordamento da população 

para os municípios periféricos, momento em que Aparecida de Goiânia e Trindade crescem 

bastante (ARRAIS C.; OLIVEIRA; ARRAIS T., 2016).  

 Tratando-se de economia e cultura, para Arrais, Oliveira, e Arrais T (Ibid.), Goiânia 

impulsionou a modernização econômica e cultural do Estado, mas preservou “os elementos 

tradicionais da cultura local”. Para o autor, a cidade pode ser chamada de híbrida, pois foi 

“uma síntese entre a experiência do passado e as expectativas do futuro”, “entre a tradição e a 

modernidade, o desenvolvimento e o atraso” (Ibid., p. 130).  

 A síntese do historiador sobre alguns aspectos de Goiânia na época, nos ajudam a 

situar a conjuntura acontecimental dos discursos acerca do Comunica-Som. Evidencia uma 

capital aberta para receber projetos como os festivais de música, mas ao mesmo tempo, 

denuncia uma cidade ainda conservadora. Tais circunstâncias, aliadas ao período de Ditadura 

Militar, faziam com que os jovens procurassem espaços de livre expressão, e de certa forma, 

esse era um dos objetivos, e um dos papéis, que fundamentavam os festivais. 

 Em entrevista à autora deste trabalho, Hamilton Carneiro (2016)43 diz que, na década 

de 1970, Goiânia chegou a ter mais de cinco emissoras de rádio, mas que, após a ditadura, 

                                                           
43 Entrevista concedida por Hamilton Carneiro à Nayara Crístian Moraes, Goiânia, em 2016. 
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esse número cresceu bastante.  Em relação à TV, lembra a TV Rádio Clube e da TV Goiânia. 

A TV Rádio Clube era dos Diários Associados, e a TV Anhanguera era uma emissora 

particular – ainda não existia rede. Mas a TV Anhanguera exibia programação da Rede 

Globo, Excelsior e Bandeirantes. Toda a programação era fornecida pela TV Tupi, do 

Telecentro (CARNEIRO, 2016). 

 Também em entrevista para a autora deste trabalho, o compositor Pádua (2016) relata 

que na segunda metade da década de 1970 começou a cantar nos bares da cidade, 

concomitantemente era cartunista no jornal Cinco de Março: “na época como eu me 

apresentava em bares não muito conhecidos eu queria pegar experiência, queria ganhar 

consistência no meu trabalho, digamos assim”. Conta que na noite não tinha o movimento do 

gênero sertanejo, eram outros gêneros musicais que se apresentavam nos bares e casas 

noturnas da cidade. Conta que o sertanejo que vemos hoje é fruto do movimento “de um 

Estado agropecuário”. Relata que os fazendeiros: 

 

Bancavam a moradia, a permanência dos filhos na capital, isso quando eles não 

saiam pra estudar no Rio ou São Paulo, se tinha mais posses. Então, era uma 

tendência natural de qualquer lugar, você vai procurar recursos, então que é que 

acontece? Ouve uma exploração agropecuária muito grande, porque o filho ia morar, 

o pai comprava uma casa pra ele aqui, um apartamento, depois começou construir 

prédios com apartamentos, então os investimentos começaram a acontecer, famílias 

acabaram, algumas, até migrando todo mundo pra capital. A capital foi se tornando, 

era uma capital de uma certa forma moderna, mas ao mesmo tempo tinha todas as 

características de interior, de roça, de rural. E isso foi sendo trabalhado aos poucos, 

as duplas que nasceram aqui em Goiania, começou a ir ou migraram para São Paulo, 

fizeram sucesso lá e começaram a investir por aqui também. Chamar os amigos, e 

isso começou a acontecer mais nos anos 90, principalmente. Dos anos 80 prós anos 

90. Eu to dizendo isso, porque a gente tocava na noite e você não encontrava uma 

casa assim, que tinha música caipira, música sertaneja, não tinha dupla tocando lá, 

tinha... nas quebradas você achava, nas churrascarias... (PÁDUA, 2016)44. 

 

 Diante do depoimento acima surgiu o questionamento do que se tocava então nos 

bares da cidade na segunda metade da década de 1970. Segundo o artista o principal era MPB: 

“A música popular brasileira tocava em bar legalzinho, porque Goiânia tinha uma 

característica, Goiânia ganhou um prémio, um título assim em aberto, de capital nacional da 

vida noturna, na época no final dos anos 70”. Segundo ele era o estilo Caetano Veloso, 

Gilberto Gil e Milton Nascimento: “como as influencias dos grandes centros começaram a 

fazer a diferença, principalmente em cidades como Goiânia, Goiânia sempre teve essa coisa 

tudo que vem de fora é melhor e mais bem produzido”.  Havia também um misto de Geraldo 

Azevedo, Alceu Valença, Zé Ramalho e o próprio Luiz Gonzaga. Outro estilo que também se 

                                                           
44 Entrevista concedida por Pádua à Nayara Crístian Moraes, Goiânia, 2016. 
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via segundo o artista era a música romântica. Para Pádua a vida noturna de Goiânia se tornou 

muito popular justamente por causa dos bares, que segundo ele um aspecto muito comentado 

por todos que vinham de fora a trabalho ou a negócios: “Eles gostavam do tamanho do bar, do 

formato do bar, eram geralmente abertos, ou seja, não eram bares fechados com acústica...” 

(PÁDUA, 2016). 

 O artista relata que quando começou tocava bastante em bares da periferia da cidade. 

Segundo ele nessa época, depois de 1975, muitos outros artistas já tinham saído do ramo: 

“Eram bares bem modestos, que nem pagavam às vezes”. E assim foi até chegar no que ele 

chama de “bares da moda”. Não existia cover por exemplo. Nesses bares modestos tocavam 

até quatro artistas por noite, cantando cada um 40 min, e quem não cantava primeiro ia cantar 

horas depois: “era terrível, existia isso, depois caiu pra dois que revezavam, foram muitos 

anos assim”. As pessoas, segundo relata, não saíam para ver o artista, mas simplesmente para 

ir ao bar. Mas não eram todos os bares que tinham música ao vivo (Ibid.). 

 Quando começou na noite cantou músicas que as pessoas já conheciam, era esse o 

objetivo, porque nisso o artista diz ter se desenvolvido como intérprete: “Era difícil cantar um 

trabalho autoral, que não tinha sido gravado, que ninguém conhecia”. Diz ter se firmado na 

noite através de uma estratégia que na época não era utilizada. Enquanto outros músicos 

cantavam apenas Chico Buarque, Caetano e Milton, ele cantava Jackson do Pandeiro, Louro 

do Pajeú. Tinha identificação cultural com o estilo e gênero musical desses artistas: “minha 

alma é nordestina, eu me identifico com o jeito de cantar, com o sotaque, com a forma, com 

aquela coisa toda, e eu fui buscar isso”. Dá seu depoimento dizendo que, quando chegou nos 

bares mais “galados” da noite, que apelidam de “bares da zona sul”, se considerava, em suas 

palavras, “meio pé de chinelo”. Depois se galgou nas músicas do norte e nordeste do país, 

“músicas mais da terra”. Essa influência veio também de suas viagens, com mochila e violão 

nas costas para o Nordeste. Por outro lado, entre 1970 e 1980 também passou a viajar pelo 

eixo Rio-São Paulo, por causa dos próprios compositores que lá estavam. Cita como principal 

referência, em sua música, também a linguagem do interior de Minas Gerais. Nesse 

depoimento, conta um pedaço de sua infância no espaço de Goiânia, e como essa vivência o 

influenciou: 

 

Eu tinha uma vó que era benzedeira, que recebia as pessoas em casa pra poder rezar, 

e fogão a lenha, ela ficava ali, era analfabeta de pai e mãe parteira e andava de pé no 

chão, aqui em Goiânia, na beira do córrego do Botafogo, ali na 91, foi onde a gente 

nasceu. Então que é que acontece, aquilo ali era uma chacarazinha que tinha o 

Córrego do Botafogo, que era nosso fundo de quintal, nosso sítio. E minha vó 

cantando, minha vó não cantava, mas ela contava história, e às vezes ela ensaiava 
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uma cantoriazinha com o linguajar dela, que era pouca gente que entendia, porque o 

palavreado era legal. E eu gostava disso, muito mais do que as palavras rebuscadas, 

apesar de ler e tudo (PÁDUA, 2016). 

 

 Nas boates se ouvia bolero, música romântica, bandas de baile que tocavam 

repertórios internacionais. Nos bares era diferente. O cantor lembra de um bar famoso na 

cidade que se chamava Sírius Chop, perto da Av Tamandaré, conhecida como primeiro ponto 

de referência: 

 

Por que? Em Goiania não tinha nada disso que se tem hoje. Você fazia compras de 

Natal na rua 4. Ali era o centro comercial de Goiania. Era como se fosse a 25 de 

março, só que não existia Shopping Center, ninguém sabia o que era isso, depois 

começou a aparecer as galerias. A Galeria do Cine de Ouro, ali, bem depois né?!  A 

galeria do Cine Capri, que era na Anhanguera com a Tocantins. Essas pequenas 

galerias começaram a aparecer como coisa mais sofisticada e tal, isso é uma questão 

cultural da cidade, quer dizer como um todo. Quer dizer, quando você vai alinhavar 

um fato em Goiânia, particularmente, tem todo esse processo, porque quando as 

pessoas chegam hoje acham que sempre esteve aqui né?! Goiânia tem 81 anos, então 

historicamente falando é uma criança. A gente na verdade quando, quando a gente.... 

Eu comecei a cantar com 17 anos, eu era assim, às vezes, as vezes escondido do 

juizado de menores, porque comecei muito cedo, né?! (Ibid.). 

 

 Acerca da proibição dos jovens cantarem, Pádua ironiza o fato, já que segundo ele um 

menor de 12 anos de idade podia trabalhar até mesmo de carteira assinada: “Eu, assinei minha 

primeira carteira eu tinha 12 anos, 12 para 13 anos. Então, o que acontece? Na noite não se 

podia. Aí geralmente os trabalhos eram em lugares assim de encontro”. Já nos festivais era 

diferente. Com a autorização dos pais e da escola o menor de idade podia cantar, porque o 

colégio se responsabilizava: “O Comunica-Som foi o primeiro festival, grande e importante 

festival que tivemos aqui a nível secundarista, acabou se expandindo”. Pádua observa que 

uma boa parte dos artistas que ainda estão na ativa hoje no estilo de música popular brasileira 

veio dos festivais: “O festival era uma espécie de vitrine-mor onde você conhecia pessoas, 

compositores e músicas novas”. Segundo ele, ia nos festivais para se inteirar das inovações na 

música, para “ter um termômetro” do que estava acontecendo no meio, o tipo de música que 

tocavam, os instrumentos novos, o som, e isso ao seu ver era mais importante que ganhar 

(PÁDUA, 2016). 

  A ideia de fazer um festival secundarista exibia a preocupação com espaços 

que atraíssem os jovens, e diferente do foco dos festivais universitários, era voltado para a 
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juventude dos colégios. E o Lyceu de Goiânia45 era um colégio fundamental na paisagem da 

cidade. 

 Nas memórias de Tarzan de Castro, no documentário “Colegas, Companheiros e 

Camaradas” (2011), o ex-militante do movimento estudantil, fala do contexto da época e o 

significado do Lyceu, dizendo que o mesmo era “um pólo de atração, do ponto de vista dos 

valores da época e também da situação política, porque Goiânia era muito limitada” e o 

movimento estudantil acabava tendo um papel de destaque na militância contra a ditadura. 

Aldo Arantes, também ex-presidente da UNE e outras entidades estudantis na época, fala que 

o Lyceu tinha uma particularidade no sentido político e cultural, também. Os jovens faziam 

greve, perante o aumento da anuidade escolar e com o aumento do preço dos ingressos de 

teatro e cinema. Caso as reivindicações dos jovens não fossem atendidas, havia a deflagração 

de greve em vários colégios da cidade, e esses eram fechados, como aconteceu com o 

Atheneu e o Santa Clara. O envolvimento da juventude com a música também é destacada na 

memória de ex-estudantes militantes, na época do festival secundarista. Para Denise Carvalho, 

“A música sempre foi um movimento de integração da juventude. Nós éramos jovens 

visionários, sonhadores, idealistas, éramos produto da nossa época” (COLEGAS, 2011). 

 O Comunica-Som seria, justamente, um espaço de encontro dessa juventude 

goianiense, recebendo até mesmo pessoas de outras cidades do interior, e convidados de 

outros Estados.  Bastou uma reunião e já ficara decidido que o festival se chamaria “Festival 

Secundarista da Música Popular Brasileira”, para que os colégios da cidade pudessem 

                                                           
45 Colégio fundado na cidade de Goiás em 1846, instituição de ensino secundário, quando ainda era conhecido 

por “Lyceu de Goyaz”. Foi transferido para Goiânia em 1937. Em informe e histórico comemorativo do 

aniversário de 106 anos do Lyceu em Goiás, a Secretaria de Educação (2006) afirma que o Lyceu “tem uma 

história de lutas que orgulha a comunidade” Os escritores José e Gilberto Mendonça Teles, Homero Sabino, 

Miguel Jorge e a artista Eli Camargo outras personalidades passaram pelos seus bancos.  De acordo com 

Márcia Rezende Pereira, diretora na ocasião da comemoração em 2006, o Lyceu “é uma referência de 

vanguarda na Educação no estado de Goiás, pois a escola assumiu praticamente todas as lutas sociais e 

políticas, ao longo da sua história, indo às ruas e defendendo ideais de liberdade e democracia”, acentua. 

Atualmente o colégio se destaca pela biblioteca mais completa da rede secundarista, pelos laboratórios e pela 

Banda Marcial. O colégio fica localizado no centro de Goiânia, e funciona numa construção estilo arte décor. 

O prédio foi tombado como patrimônio histórico pelo Instituto do Patrimônio Histórico Nacional (Iphan) 

(GOIÀS, 2016). Sobre a história do Lyceu em Goiás ver os seguintes trabalhos da doutora em Educação, 

Fernanda Barros: dissertação de mestrado intitulada “Lyceu de Goyaz: elitização endossada pelas oligarquias 

goianas 1906-1937” (2006) e a tese de doutorado “O tempo do Lyceu em goiás: formação humanista e 

intelectuais, 1906-1960” (2012). Sobre a prática docente no Lyceu, inclusive em relação à dinâmica de 

repressão e censura aos movimentos de resistência à ditadura nas escolas, ver o trabalho da doutora em 

educação, Rafaela Silva Rabelo: “"Quando fui professor de matemática no Lyceu de Goiânia...": um estudo 

sobre a prática docente imersa nas permanências e mutações da cultura escolar na década de 1960” (2010). 

Ainda sobre a importância do colégio no panorama de Movimento Estudantil em Goiás, ver o depoimento de 

Tarzan de Castro, ex líder do movimento em Goiás, no acervo digital da ANIGO, disponível em 

<www.anigo.org.br/Acervo>. Ver também a dissertação de mestrado em história de Geziel Alves Pereira 

“Movimento Estudantil em Goiás em Tempos de Ditadura: 1964-1979” (2015), disponível no repositório de 

dissertações da PUC-GO. 
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participar (NAQUELES, 2015). E, em maio do mesmo ano, o jornal “Folha de Goiaz” 

noticiava os ensaios das músicas selecionadas pela comissão organizadora. Seriam 

selecionadas 15 e 10 músicas, respetivamente, para as eliminatórias das diferentes categorias.  

O evento teve o apoio da APG46 e da Secretaria de Educação e Cultura. E os nomes das 

músicas que seriam ensaiadas saíram no jornal. Dentre elas, embora não tenhamos as letras e 

fonogramas, podemos apontar alguns indícios de discursos engajados, principalmente 

relacionados à força da juventude, com pedidos de paz, liberdade e amor: “Vida de Amor e 

Guerra”; “Epitácio, a liberdade droga”; “Juventude não espera”; “Paz e Amor”; “Hino à 

juventude” e “Meu Sonho de paz” (FESTIVAL, 1971). 

 O músico Itamar Correia relata, que depois de 1968 os festivais tiveram um papel de 

fortalecimento do compromisso da juventude, dos estudantes, com alguns movimentos de 

contestação política e engajamento artístico. Segundo ele, com os festivais universitários e 

depois com os secundaristas, embora afirme que “esses festivais não tivessem 

necessariamente algum objetivo de fazer política, mas como a ditadura se fortaleceu ainda 

mais com o AI-5, esses encontros eram aproveitados para serem feitas denúncias, algumas 

intervenções artísticas de caráter político” (CORREIA, 2016)47. Correia narra que depois do 

AI5 partiu foi para a luta armada: “A maioria dos amigos do movimento estudantil entraram 

para a luta armada. Um dos nossos erros foi nos isolarmos, da população. Mas o nosso preço 

foi bem pago. O sistema dominou a luta armada e consumiu a loucura”. Em suas palavras: 

“Se tudo aquilo não passou de um sonho, pior seria não ter sonhado. As nossas vitórias são 

edificadas, por incrível que pareça, nas nossas derrotas também (CORREIA, 1981, p. 19). 

Conseguimos mapear a trajetória do Comunica-Som nos jornais, entre 1971 e 1974, 

entre 1976 e 1978, e no ano de 1985, que é também o ano final do nosso recorte temporal. Em 

1985, acontecia a décima realização do festival, sendo que o mesmo começou em 1971 e, 

portanto, não houve todas as edições consecutivas. Do ano de 1981, temos o disco do evento e 

os depoimentos dos organizadores e participantes como principal fonte. 

Das primeiras quatro edições do evento, entretanto, sabemos terem sido consecutivas, 

entre 1971 e 1974. Essas edições ocorreram no Cine Teatro Goiânia, como confirma Arthur 

Rezende: 

                                                           
46 Não se sabe se a sigla se refere à Associação de Policiais de Goiás, Associação dos Pós-Graduandos da UFG, 

ou ainda, Associação Psiquiátrica em Goiás. Essas associações já existiam na época, e no documento de 

registro do referido momento do festival Comunica-Som consta apenas a sigla. 
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Então no governo do Leonino com o Hélio Mauro foram os quatro primeiros 

festivais no Cine Teatro Goiânia – 1971, 72, 73 e 74. Pra mim, a grande satisfação 

do primeiro foi a satisfação do público, que lotou o Cineteatro Goiânia! Tinha que 

colocar polícia na porta, que não cabia tanta gente. Era como o Teatro Record. Muita 

gente vibrando. E assim como tinham os aplausos, tinham as vaias. E as torcidas 

organizadas, que lutavam pela classificação de suas músicas (NAQUELES, 2015). 

 

A organização fazia quatro seletivas para a semifinal e a final, e o júri dessa seleção 

era composto por artistas locais, sendo eles artistas em geral, músicos, empresários, poetas e 

escritores, a seguir. Para a reta final e semifinal eram convidados jurados de fora que, segundo 

Arthur Rezende, davam credibilidade ao evento (Ibid.).  

A seguir, em uma das etapas de eliminatória, o jornal “O Popular” noticiava os 

acontecidos no processo, e a matéria narra, justamente, os momentos em que os organizadores 

chamaram a polícia. Segundo o jornal, a polícia foi chamada “para conter os anarquistas” e, 

todos os estudantes que desobedeceram, foram colocados para fora do Cine Teatro Goiânia. 

Relata ainda que, mesmo tendo sido colocados vários policiais nas entradas para conter as 

filas, foram quebrados cadeados e poltronas no ambiente interno. O jornal relaciona 80 

poltronas quebradas que, segundo os mesmos, foram concertadas pela organização do festival 

e entregues em perfeitas condições, posteriormente: “Na mesma noite alguns anarquistas 

soltaram bombinhas dentro do cinema, mas o policiamento procurou vigiar o público e, 

qualquer elemento que fosse apanhado portando fogos de artifícios, deveria ser preso”. Mas 

ao final, o jornal também lembra que muitas poltronas do Cine Teatro já se encontravam 

estragadas, antes mesmo do acontecimento do festival (É HOJE, 1971).  

 Mas, os pequenos contratempos mencionados acima não retiravam os créditos do 

festival.  Fernando Perillo e Rinaldo Barra entraram no Comunica-Som, logo nas primeiras 

edições. Vindo de Palmeira de Goiás, Perillo chegou em Goiânia com aproximadamente 17 

anos, no início dos anos 70, e encontrou satisfação nos festivais. Foi aí que conheceu Itamar 

Correia, Odilon Carlos, Ofídio Barbosa e João Caetano. Paralelamente aos festivais, o artista 

cantava também nos bares da cidade, e fazia seus shows também nas boates. A partir de 1974, 

começou a trabalhar com o músico Bororó, Silvio Barbosa e Carlos Ribeiro, que o ajudaram 

no seu crescimento composicional, e foi em 1981 que foi premiado no Comunica-Som, e teve 

sua música gravada no disco do evento (CRUVINEL; CHAFFIN, 2006). 

 Perillo fala do seu entusiasmo com o Comunica-Som, no qual conseguiu espaço, 

inicialmente, como instrumentista, uma categoria que, até então, não era aceita nos festivais: 
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Eu estava vindo de Palmeiras, era adolescente, 16, 17 anos. E quando eu cheguei a 

Goiânia, me trouxe foi a aproximação das pessoas. Itamar Correa, Odilon Carlos, 

Ofídio Barbosa, Joao Caetano, essa rapaziada toda que acabei trabalhando com eles 

nos festivais: foi o Comunica-Som. Não tinha a premiação para melhor 

instrumentista. Eu realmente desempenhei bastante, e isso chamou a atenção do júri, 

que resolveu criar o prémio de melhor instrumentista. E isso foi maravilhoso! 

(NAQUELES, 2015). 

 

 Na memória de Rinaldo Barra, ficou gravada a sua participação no festival com a 

música “Alicerce”, porque, segundo ele, fez sucesso porque falava de Goiás, e o momento em 

que Marcelo Barra começou, ainda criança, a tocar também nos primeiros festivais (Ibid.).  

O músico Ricardo Leão também relata sua experiência com o festival secundarista, no qual 

chegou a receber troféu do consagrado Luiz Gonzaga, com apenas 13 anos de idade: 

 

Em 1971, eu estudava já no Colégio Marista, apareceu uma propaganda do 1º 

Festival Secundarista Goiano. Eu fiquei entusiasmado e isso me motivou a começar 

a compor. E acabei tirando 3º lugar com uma música chamada “Comuni-muni-

cacao”. A música falava de Elis, falava de Tim Maia, e o refrão todo o Cineteatro 

Goiânia cantava. Foi realmente uma coisa interessante. E fizemos uma audição, 

pegamos dez garotos da minha idade e fizemos um coro. Éramos dez pré-

adolescentes, inclusive um deles é o atual prefeito de Goiânia, o Paulo Garcia. Em 

1971, em meu primeiro festival, eu tive a honra de receber o troféu das mãos do 

grande Luiz Gonzaga. Ele era o patrono do festival e aquilo pra mim foi incrível, 

pois saiu na Revista “Amiga” que a grande sensação do festival era um garoto de 

apenas 13 anos (NAQUELES, 2015). 

 

Com a fala desses artistas, percebemos que os festivais se tornaram parte da memória 

de cada um, que inseridos nos palcos daquela época, tiveram oportunidade de mostrar suas 

composições, interpretações e performances, muitas vezes tendo a chance de apresentarem 

suas próprias obras perante júris reconhecidos nacionalmente e internacionalmente. E, essas 

presenças, eram reconhecidas e bem recepcionadas pelo público e imprensa goiana. 

O artista e músico goiano, Adalto Bento Leal, em entrevista à autora deste trabalho, 

relata as suas memórias dessa fase inicial do Comunica-Som. Foi ver o festival de 1971 como 

ouvinte, pois era apaixonado por música, e ao ver os participantes secundaristas amadores 

cantarem e tocarem se sentiu motivado, pois antes não acreditava no seu potencial como 

artista, e isso mudou depois do início do Comunica-Som. Sua primeira participação efetiva foi 

em 1972, e embora estudasse no Colégio Pedro Gomes, participou através de um Colégio de 

Campinas, na rua 24 de outubro, o Olavo Bilac,  porque o Pedro Gomes48 já havia escolhido 

                                                           
48 Importante ressaltar que o colégio Pedro Gomes foi um espaço importante na luta do movimento estudantil. 

Era colégio referência em Goiás entre 1960 e 1980, juntamente com o Lyceu de Goiânia. Estudantes 

secundaristas militantes contra a Ditadura Militar passaram por este colégio.  O próprio Horieste Gomes 

também foi docente no referido colégio, que chegou a possuir na década de 1960 mais de 3 mil alunos. Dentre 

nomes ilustres que por lá passaram podemos citar Henrique Meireles e o ator Stephan Nercessian 
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um grupo musical para o representar no festival. As torcidas organizadas dos colégios 

também ganhavam palmas e pontos para o colégio. Se um colégio se sobressaísse mais do que 

o outro ganhava prêmios também, cantasse mais a música, torcesse ou aplaudisse mais. Por 

isso o colégio ensaiava com os alunos para aprenderem as músicas dos participantes, porque 

eram músicas inéditas (LEAL, 2016)49. 

A princípio, acontecia nos colégios os festivais internos, e o ganhador desse festival 

interno representava o colégio. Os secundaristas poderiam representar colégios que não fosse 

o seu, desde que um participante da banda ou grupo musical fosse do referido colégio. Nessa 

época Adalto conta que suas influências eram ligadas à MPB e ao rock internacional também. 

Montou um grupo que se chamava “Turma do Sol” (“A gente tinha o ‘olho vermelho’, aquela 

coisa assim de ver a natureza, ver o sol, sabe, tocar, ficar viajando”), formado por Quico, que 

tocava flauta, Adilson na percussão e Adalto que compunha e tocava violão. Lembra que, para 

o festival de 1972, compôs uma música que se chamava “Caminhos Submersos” (LEAL, 

2016). 

Sobre a censura, Adalto Leal relata que, por veze,s o próprio colégio se encarregava de 

enviar as letras das músicas para a censura, outras vezes, por receio, o próprio colégio excluía 

alguma música antes mesmo de passar pelos censores da Polícia Federal. A primeira vez que 

teve contato direto com a censura foi em 1976, quando, já em parceria com Wanda 

d´Almeida50, teve músicas censuradas. Foi convidado para musicar peça de teatro no Teatro 

Dom Bosco, e além de apresentar as letras das músicas pessoalmente para os censores, tinham 

que marcar apresentação especial para os mesmos antes da peça. Nessa performance, eles 

escolhiam o que podia ficar ou não, geralmente ia mais de um censor para ver a peça. De 

1976 para frente, esse contato com os censores começou a se tornar rotina sempre que tinha 

                                                                                                                                                                                     
(BLUMENSCHEIN, 2010). Sobre o movimento de luta estudantil no colégio Pedro Gomes, ver relatório de 

documentos da ANIGO em “Arquivos Revelados: A Ditadura Militar em Goiás” (2016), p. 642-649. 

49 Entrevista concedida por Adalto Leal à Nayara Crístian Moraes, Goiânia, 2016. 

50 Wanda D’Almeida foi uma compositora goiana. O encontro de Adalto com Wanda em 1976 influenciou sua 

vida musical. Wanda foi parceira de Adalto por 22 anos, até 1998, momento de seu falecimento. A partir de 

1980, Wanda e Adalto passaram a atuar como dupla, pois tinham muitas afinidades musicais, sendo que 

ambos foram influenciados pelo rock clássico, música nordestina e de folclore brasileiro. As duas músicas 

mais conhecidas dos dois foram “Forrobodó” e “Manakereki” (na língua indígena dos Karajás significa 

“venha até aqui”). Sendo que a primeira gravação da dupla foi no compacto da 1ª Festa do Compositor 

Goiano, em 1980. “Forrobodó” entrou no disco referido e em discos de Martinho da Vila, banda Fuzuê e 

Genésio Tocantins. “Manakereki” ganhou festivais em Goiás, como veremos mais adiante, mas também foi 

vencedora de outros festivais em diferentes cidades do interior brasileiro, com interpretação de outros artistas 

(CHAFFIN E CRUVINEL, 2006, p. 14). 
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que apresentar um show, teatro, apresentar música inédita em bares e assim por diante51. 

Segundo Leal, se a música fosse de outros artistas famosos não tinha problema, problema era 

música inédita. Em 1978 o artista formava o grupo “Santofício”, que durou pouco mais de 

dois anos. Originalmente o grupo tinha como integrantes principais Adalto, Wanda e 

Maurício Vicente (Maurício Hippie), mais tarde chegaram a participar outros artistas. O nome 

do grupo fazia referência aos censores da inquisição religiosa e foi uma sugestão do diretor 

teatral e amigo Divanir Pimenta (LEAL, 2016). Sendo assim, o próprio nome do grupo tinha 

teor de contestação à censura52. 

 Algo importante a se relatar, tendo 

em vista as memórias evocadas por Adalto, 

é a relação com os próprios censores e o 

modo como eles agiam. O artista depõe que 

a aparência dos jovens também era muito 

importante, para que os censores 

considerassem de integridade. O músico 

brinca, dizendo que tinha quer ser “tudo 

careta”: “eu fumava cigarro e os meus 

dedos eram meio amarelos. Aí, quando eu 

ia lá na Censura Federal, para levar letra de 

música, a Wanda falava: ‘Adalto, você tem 

que lavar esses dedos seus, bem 

lavadinhos’ [risos]”.  O cabelo tinha que 

estar cortado, e as roupas bem arrumadas, 

para que não houvesse suspeitas de 

“subversão”. O medo também falava mais 

                                                           
51 Ver documento de solicitação de liberação para shows em Goiás. Anexo II. Página 242. Fonte: Acervo 

particular de Adalto Leal.  

52 Segundo o historiador Armando Araújo Silvestre (2017), “o chamado ‘Santo Ofício’ ou ‘Inquisição’ foi uma 

instituição formada pelos tribunais da Igreja Católica para perseguir, julgar e punir pessoas acusadas de terem 

se desviado de seus ensinamentos – os hereges. Inquisição é um conjunto de instituições criadas para suprimir 

as heresias que apareceram e qualquer tipo de sincretismo religioso. A Inquisição medieval ocorreu nos 

séculos 13 e 14 e a Moderna durou do século 15 ao 19, instalando tribunais sempre que surgiam casos de 

heresia e eles não eram permanentes. A Inquisição Medieval foi fundada no sul da França, em 1184, no 

Languedoc e combateu as heresias dos cátaros e albingenses. Em 1231, o Papa Gregório IX a instituiu 

oficialmente, pois queria acabar com as seitas religiosas na Itália, França, Alemanha e Portugal. O Santo 

Ofício recebia as acusações contra pessoas que professassem práticas diferente daquelas do cristianismo 

oficial, investigava esses hereges e seitas religiosas aplicando penas mais brandas: excomunhão e até mesmo 

algum tipo de tortura mais amena” (SILVESTRE, 2006-2016). 

Figura 23 – Panfleto de show com o grupo “Santo 

Ofício”, em 1978. Fonte: acervo particular de Adalto 

Bento Leal. 
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alto, tanto que sempre que o artista ia levar as músicas de apresentações no show avisava para 

a mãe, familiares e amigos: “Oh, ‘eu tou indo lá na Polícia Federal, pra pegar uma liberação 

de uma música’. Ou levar. Porque você não sabia o que podia acontecer. ‘Oh Wanda, eu tou 

indo pra lá. Qualquer coisa...’ ”. Os censores vestiam-se como civis, não tinham uniformes, 

quando estavam em eventos era difícil identificá-los, a não ser que fossem os mais conhecidos 

(LEAL, 2016). 

  

 Como um professor que se chamava Silas, que Adalto considerava ser “uma boa 

pessoa, censor, mas um cara legal”. Adalto ri da controvérsia da situação. Em certa ocasião, 

apresentou a esse professor uma música feita com Wanda, que se chamava “Choque de 

Gerações”. E os enunciados da canção falavam de uma moça que era “a mais cantada do 

sertão” e essa moça namorava um chofer. Foi então que o professor Silas chamou Adalto e a 

parceira para conversar sobre a letra. O censor explicou algo que nos parece na atualidade 

algo inusitado, mas que na época fazia todo o sentido tendo em vista o moralismo que o 

próprio regime pregava, além dos valores da sociedade conservadora. Silas ressaltou que a 

moça não poderia ser a mais cantada do sertão porque tinha a ver com pornografia. A palavra 

“cantada” tinha para eles uma conotação erótica, amoral. Se fosse para continuar com essa 

palavra teria que trocar a palavra “moça” para “musa”, porque se colocasse “moça” estaria 

depreciando a imagem da mulher, de uma jovem: “Então não era só o lado político. Era tudo! 

Figura 24 – Letra de música de Adalto Leal e Wanda d’Almeida, com carimbo de aprovação de 

membro do Departamento de Censura e Diversões Públicas da Polícia Federal. Goiânia, 1978. Fonte: 

acervo particular de Adalto Bento Leal. 
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Sexo, tudo. Qualquer coisa”. Foi então que Adalto ousou brincar com o censor nesse dia e 

perguntou se o mesmo queria participação de autoria na música e depois de certo 

entrosamento com a brincadeira Leal diz que esse censor se tornou mais chegado a eles: “Eu 

sempre já ia na mão dele né” e ele dizia “Não, Wanda e Adalto tudo bem”. Embora a 

“amistosidade” não anulasse a necessidade de passar pelo rigor da censura (LEAL, 2016).  

 Adalto se lembra de ter participado do Comunica-Som várias vezes, de 1972 a 1976, 

sendo que em 1976 formou definitivamente a parceria com a artista Wanda d´Almeida: 

“Então, você ficava esperando os festivais. O festival foi de suma importância pra isso. 

Porque você não tinha onde mostar o seu som. Aí, havia um festival e você ficava doidinho 

pra entrar pra um colégio, pra cantar no dia e mostrar”.  De suas lembranças dos marcos do 

festival conta que vinha gente famosa como convidada e fala do significado do evento na 

cidade: “O festival, realmente, era o point do músico, da rapaziada de Goiânia ouvir coisas 

novas – era o festival. Foi de suma importância, aqui para Goiânia” (Ibid.). 

 Em 1973, o jornal “Folha de Goiaz” (1973), na coluna do jornalista Juvenal de Barros, 

o jornal tecia elogios à organização do III Comunica-Som53: 

 

Arthur Rezende. Puxa, que júri você reuniu para o III Comunica-Som. Vejam só: 

Regina Duarte, Carlos Vereza, Ziraldo Naire, Tônia Carrero, Stephan Nacercian, 

Ivan Lins (presidente), Roberto Menescal, Paulinho Tapajós, Giba um (virá 

mesmo?), Rizete Lunes, Jairo Peres (diretor da Philips) e Wagnes. Revelação do 

ano, como cantor e compositor. Esse júri vai atuar na semifinal e final, 

respectivamente, dia 19 e 20 de maio próximo. Só a presença dessa gente toda vale o 

espetáculo. Grande jogada! Um barato mesmo (BARROS, 1973)54. 

 

 Na 4ª edição do festival, em 1974, o jornal “Cinco de Março” chegou a publicar um 

suplemento especial em favor do Comunica-Som, divulgando as músicas que concorreriam 

naquele ano. A imagem que ilustrava a capa do suplemento era a fotografia do então 

Secretário da Educação e Cultura, Paulo Gomide, recebendo a comissão organizadora do 

Comunica-Som, já que a própria secretaria era apoiadora do evento (AS CANÇÕES, 1974). 

O suplemento “As canções do Comunica-Som” (1974),  trazia na capa as informações 

do surgimento do referido festival. No documento, inclusive, Arthur Rezende faz menção em 

tom de homenagem a um dos idealizadores do festival, Cícero Macedo Filho que faleceu em 

um acidente trágico, ainda em 1971, no primeiro ano do evento que ajudou a planejar. 

                                                           
53 Não obtivemos informação detalhada do II Comunica-Som, embora saibamos que o evento aconteceu, de 

acordo com nota no jornal “O Popular” de 1972 e depoimento dos organizadores do documentário “Naqueles 

Festivais”. 

54 Como o trecho se refere ao festival que ainda ia acontecer, não sabemos com precisão quem de fato 

compareceu ao evento. 
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Segundo o jornal, o sucesso do Comunica-Som era tanto que havia sido divulgado, inclusive, 

em jornais do Rio de Janeiro e outros Estados brasileiros, além de ser de grande interesse para 

os estudantes secundaristas do Estado goiano. Para a secretaria, o evento tinha valor cultural e 

educativo. Nessa edição, foram selecionadas, na primeira inscrição, cerca de 108 músicas, e o 

júri seria formado por intelectuais goianos e, também, por jurados de outros Estados. Dentre 

os convidados, estavam Millor Fernandes, Ziraldo Pinto, Jaguar, Erasmo Carlos, entre outros. 

Concorriam alunos de colégios de Goiânia e cidades do interior de Goiás, geralmente dos 

arredores de Goiânia (AS CANÇÕES, 1974). 

Uma das canções que concorreram, e que está exposta no suplemento supracitado, é 

“Meio dia: 12 mortos” de Itamar Correia Viana Filho, artisticamente conhecido como Itamar 

Correia: 

 

É meio dia 

Doze mortos 

Sua Camisa 

Branca 

Manchada de sangue 

Então eu lembro 

O ano e a data 

Em que estamos vivendo 

E fico triste 

E canto um blue 

É meio dia: doze mortos 

O compromisso nos chamou 

A hora certa nos parou 

É meio dia: doze mortos 

Sua camisa branca 

Manchada de sangue 

Você tão triste 

E encabulada 

Não sabe o que está querendo 

Então me lembro 

O ano e a data que estamos vivendo 

É quando eu lembro disso 

E fico triste 

E canto um blue 
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A música acima, claramente se refere à ditadura militar, e embora todas as canções 

tivessem que passar pelo crivo dos censores, para poderem participar dos festivais, esta foi 

liberada para apresentação – mas não sem antes passar por muitas mudanças. Segundo o 

próprio Itamar Correia, em entrevista concedida à autora deste trabalho, a letra teve que ser 

modificada várias vezes antes de chegar ao que lemos acima. Dentre os censores da época 

destaca os nomes de Ivani Peixoto, Professor José Ebert e professor Silvas (CORREIA, 

2016)55. Questionado sobre o porquê de não ter participado dos festivais anteriores, ainda na 

década de 1960, Correia responde que esteve foragido do Estado anos antes, porque era 

membro ativo da luta armada urbana no Brasil. Trajado dessa experiência de resistência, em 

forma de metáfora, o artista conseguiu falar de temas tão polêmicos naquele contexto, 

momento em que o país era “governado” pelo general Ernesto Geisel. Em sonoridade de 

balada, a letra trazia à frente dos expectadores o sangue que manchava as roupas, o 

compromisso com a luta e a tristeza em estar vivendo aquele momento no país. Essa música 

foi apresentada com outros músicos: Tatão (bateria), Fernando Perillo (contrabaixo), Renê 

Andrade (piano acústico) e Itamar Correia (voz e violão) (Ibid.). 

Itamar afirma que sua família foi atingida pelas ações do regime militar desde 1964. 

Conta que, desde que seu pai foi preso, quando ele ainda tinha doze anos, passou a ter uma 

visão crítica daquela situação56: “mesmo sem ter ainda a formação política, mesmo assim eu 

comecei a procurar a entender o que estava se passando”.  Paralela à sua carreira musical, o 

artista conta que sempre participou de movimentações políticas contra a ditadura. E embora 

possamos identificar, nessa parte do trabalho, sua atuação nos festivais, ele relatava que foram 

poucas, e que sua maior resistência, enquanto músico e indivíduo se deu fora desses palcos 

(Ibid.). 

No final da década de 1960, entrou para a VAR-Palmares e, depois do período de 

ilegalidade, passou a defender a legalização dos Partidos Comunistas no Brasil. Paralelemente 

a isso desenvolveu seu trabalho musical, que a princípio tinha repertório de músicas nacionais 

e internacionais de outros artistas, até que ele começou a criar as suas próprias músicas. 

Considera que o marco de sua carreira musical foi entre 1972 e 1973, quando a censura atuava 

nos ambientes de cultura, vigiando e monitorando: “a censura atuava de forma agressora, 

castradora e inibidora de qualquer manifestação, onde a sua livre expressão tinha que ser 

                                                           
55 Entrevista concedida por Itamar Correia a Nayara Crístian Moraes, Goiânia, 2016. 

56 Essa informação pode ser constatada no relato de sua memória acerca de sua visão da deposição de Mauro 

Borges em 1964, no primeiro capítulo deste trabalho.  
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inibida ou transformada em metáfora”, como haviam feito com a música relacionada acima 

(CORREIA, 2016). 

No seu livro “Araguaia meu Brasil” (1981), conta que “naquela época já estavam 

acontecendo no mundo inteiro as transformações no meio da juventude, que se sentia cansada 

de tantas injustiças, guerras e violência, que nada mais acrescentavam”: 

 

Lembro-me das primeiras caronas, as calças apertadas, as primeiras camisas 

vermelhas, os cabelos compridos, festinhas e violões. Tudo isso acontecia. E por 

outro lado a gente organizava em grupos de estudos, que mais tarde seriam os 

responsáveis pelas movimentações estudantis de Goiás, em 1968. Minha opção pela 

música e pela política não foi apenas uma revolta pela canalhice que aprontaram 

com meu pai. É claro que aquilo contribuiu sem dúvida, mas foi uma opção pela 

vida. Tudo que ofereceram para a nossa juventude, pra mim, estava gasto 

(CORREIA, 1981, p. 18). 

 

Destaca, entre esses dois anos, dois eventos muito importantes de sua carreira, que foi 

o concerto Platô de Gente, no final do antigo Diretório Central dos Estudantes, e no antigo 

Cine Teatro Goiânia, onde aconteceu o Show do Esqueleto57. No show, apresentou uma 

denúncia contra os boletins do DOPS, da censura que chegava nas rádios e proibia qualquer 

tipo de informação sobre as manobras do Exército no Bico do Papagaio na região que 

envolvia a Guerrilha do Araguaia, por essa ação Correia saiu preso do Show do Esqueleto, em 

1973. Antes disso havia sido preso em 1968, em São Paulo, quando voltava de um congresso 

da UBE- União Brasileira de Estudantes Secundaristas, mas na época era menor de idade e 

logo foi solto. A partir desses dos dois eventos de 1972 a 1973 passou a direcionar sua 

carreira em prol da luta pela Ditadura Militar através da arte (CORREIA, 1981, p. 18): “Todas 

as feridas abertas pelos ditadores latino-americanos, teriam que se tratadas de outras maneiras. 

A nossa postura tinha que ser modificada, e foi na música e nos movimentos de massa que eu 

acreditei” (Ibid.). 

                                                           
57 O show do Esqueleto começou a ser organizado em 1962, e desde então virou tradição, e acontece até os dias 

de hoje. Neste ano de 2017 está na 56ª edição. Era e é sempre organizado por turmas de medicina da 

Universidade Federal de Goiás. Durante a ditadura militar o show ganhou características de engajamento 

político. É uma apresentação teatral que envolve muita música. De acordo com o médico e escritor goiano, 

Heitor Rosa, o show é um evento que pode ser considerado como patrimônio cultural da faculdade de 

medicina. Aponta ainda que em 1964, quando o Centro Acadêmico (CA) foi fechado, o Show foi 

desvinculado da faculdade. Mas apesar disso o espetáculo continuou e tornou-se “um dos movimentos 

culturais mais denunciadores do Regime. Passada essa época, o ‘Show do Esqueleto’ voltou a ser parte do 

CA”. Desde sua criação, o show conta com a “noite das baleiras”,quando os homens  do curso de medicina se 

vestem dessas personagens e divulgam o show em carros alegóricos pela . O esqueleto também é personagem 

fixo do evento, e “cabe a ele suscitar reflexões, conduzir e encerrar o Show. Os temas abordados variam de 

ano para ano, mas as bases em que os mesmos se assentam não são alteradas: o humor e a crítica permanecem 

acima de tudo” (TURMA, 2016). 
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Quanto ao festival seguinte, em 1974, acreditando no potencial do festival, e na 

importância do evento para a juventude, Arthur Rezende Filho, um dos principais 

organizadores do Comunica-Som, respondia à letra e em compostura, aos críticos do evento. 

Em carta de sua autoria, no jornal “Cinco de Março”, em 1974, Rezende rebate da UBE – 

União Brasileira dos Escritores, se dirigindo ao diretor da entidade, na época Jaime Câmara, 

em ocasião da crítica da UBE ao “IV Festival Secundarista de Música Brasileira”. Segundo o 

próprio Rezende, a finalidade da carta era “corrigir alguns erros de interpretação” envolvendo 

a entidade dirigida por Jaime Câmara: 

 

Senhor presidente. Não nos move nenhum desprezo ou antipatia à UBE, seção de 

Goiás. Muito pelo contrário; temos por ela a mais profunda admiração. O que 

ocorreu numa das noites do Festival foi o fato de ter chegado ao nosso conhecimento 

a total desconsideração que a entidade teria para com o Comunica-Som, não o 

considerando como um evento cultural, apenas por se tratar de produção musical. 

Além dos apresentadores do programa UBE cultural, e até aquele momento 

pensávamos ser esse programa ser porta voz da sua entidade, terem falado muito mal 

da organização e apresentação do festival. Damos a mão à palmatória Sr. Presidente. 

Erramos, com vontade de acertar. Queira levar aos integrantes da UBE nossa 

satisfação em saber que não existe nada contra essa realização que dá a verdadeira 

oportunidade ao estudante de mostrar seus trabalhos de poesia e música e que serão 

os futuros intelectuais goianos. Sem outro particular, apresentamos nossos protestos 

de elevada estima e distinta consideração (REZENDE FILHO, 1974). 

 

No discurso de Rezende, ficam definidos alguns dos principais intentos do festival: 

incentivar os futuros intelectuais. Incentivar os jovens estudantes a mostrarem seu potencial 

poético e musical. Era um espaço de oportunidades que, como hoje sabemos, abriu portas e 

foi o espaço precursor de muitos nomes da cena musical goiana, atualmente. 

O “V Comunica-Som”, entretanto, não aconteceu sequencialmente ao de 1974, vindo a 

se concretizar apenas em 1976. O festival de 1975 não aconteceu por vários motivos, dentre 

eles, o principal é que o Cine Goiânia foi interditado. Além disso, o Secretário da Educação e 

o Governo haviam mudado, e os organizadores não conseguiram um lugar condizente com o 

tamanho do evento (REZENDE, 1976b). 

Sendo assim, a 5ª edição do festival foi realizada no ginásio da Esefego – Escola de 

Superior de Educação Física e Fisioterapia do Estado de Goiás, e não mais em maio, mas em 

outubro, com a apresentação de 12 colégios e com o apoio também da Suplan – 

Superintendência de Planejamento, do Estado de Goiás. O júri local contou com a 

participação da musicista e professora Glacy Antunes de Oliveira – que na época era da 

equipe do Instituto de Artes –, com jornalistas dos jornais “Opção”, “Cinco de Março” e 
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“Folha de Goiaz”, o escritor Miguel Jorge58, radialista da RBC, Siron Franco59, o poeta Aldair 

Aires60 e João Bênio61. Antes do festival, o júri se reunia com a organização para que 

ficassem definidos todos os critérios a serem avaliados (REZENDE, 1976b). 

A princípio, o evento não seria realizado por ordem do então Governador, na época 

Irapuan Costa Júnior, mas por perseverança da Secretaria da Cultura e, principalmente, devido 

a Arthur Rezende, o evento acabou sendo autorizado a acontecer.  

 Em entrevista concedida por Arthur Rezende ao escritor Miguel Jorge62, no jornal “O 

Popular”, no mesmo ano, é possível perceber e apreender com mais clareza os intentos do 

Comunica-Som. Rezende destaca, na entrevista concedida a Miguel Jorge, que havia o 

interesse de oferecer a oportunidade de criatividade aos artistas goianos, melhorar o nível 

desses músicos e intérpretes, mostrar o trabalho deles para o público, críticos e intelectuais de 

                                                           
58 O famoso escritor, contista, teatrólogo, poeta e romancista brasileiro nasceu em Campo Grande, MS, em1933, 

mas logo mudou para Goiás e fez os estudos primários na cidade de Inhumas, GO, o ginásio no Ateneu Dom 

Bosco, Goiânia, o científico no Colégio Marconi, em Belo Horizonte. Bacharelou-se em Farmácia e 

Bioquímica, pela Universidade de Minas Gerais e em Direito e Letras Vernáculas pela Universidade Católica 

de Goiás. Lecionou na Faculdade de Farmácia da UFG e no Departamento de Letras da UCG. Fundou e foi 

presidente por duas vezes do Grupo de Escritores Novos. Foi presidente da União Brasileira de Escritores e do 

Conselho Estadual de Cultura. Dirigiu o Suplemento Cultural do jornal O Popular. Ao longo de sua carreira 

recebeu inúmeros prêmios, por suas incontáveis e notáveis obras (MIGUEL, 20--). 

59 “Pintor, desenhista e escultor, Siron Franco nasceu em Goiás Velho, GO, em 1947. Passou sua infância e 

adolescência em Goiânia, tendo sua primeira orientação de pintura com D.J. Oliveira e Cleber Gouveia. 

Começou a ganhar a vida fazendo e vendendo retratos. A partir de 1965, decidiu concentrar-se no desenho, 

seguindo os esboços grotescos e irreais que tinha em mente. Entre 1969 e 1971 residiu em São Paulo, 

freqüentando os ateliês de Bernardo Cid e Walter Levi, em São Paulo e integrando o grupo que fez a 

exposição Surrealismo e Arte Fantástica, na Galeria Seta. Após ganhar o prêmio Viagem ao Exterior no Salão 

de Arte Moderna em 1975, viajou pela Europa entre 1976 e 78. Dono de uma técnica impecável dá uma 

atmosfera dramática a seus quadros com a utilização de tons escuros, cinza e marron. Com mais de 3.000 

peças criadas, além de instalações e interferências, teve sua obra representada em mais de uma centena de 

coletivas em todo o mundo, incluindo os mais importantes salões e bienais” (SIRON, 20--). 

60 Aldair Aires era formado em Letras Vernáculas pela Universidade Federal de Goiás e professor de literatura 

aposentado da Universidade Federal de Mato Grosso. No governo de Irapuan Costa Júnior, entre 1975 e 1979 

atuou como superintendente de Assuntos Culturais e foi responsável pela criação do Teatro Goiânia. Era 

grande conhecedor da obra de Miguel Jorge e de Ricardo Guilherme Dicke. Nasceu na cidade de Catalão em 

1947 e faleceu em 2007 (BELÉM, 2014). 

61 Cineasta, ator e teatrólogo. Nasceu em 1927 em Minas Gerais, mais tarde mudou se para Goiânia, onde atuou 

intensamente na vida artística da cidade. “Em 1966, ele foi para o Rio de Janeiro e participou, como ator, de 

importantes espetáculos teatrais. Mas, a saudade falou mais alto e João voltou à Goiânia e foi nomeado para a 

direção do Teatro Goiânia e fundou, em 1967, a Bênnio Produções Cinematográficas, pela qual estreou, em 

1968, na direção do longa-metragem O diabo mora no sangue, voltando a fazer cinema e tornando-se, ao lado 

de Cici Pinheiro, um dos precursores do cinema em Goiás. Cici Pinheiro teve o seu projeto do filme O 

Ermitão de Muquém (1966), abortado por falta de apoio. Logo, Bênnio produz Tempo de violência (1969) e 

Simeão, o Boêmio (1969). Com obra extensa, “por quase 30 anos, João Bênnio foi decisivo na vida cultural 

goiana, tanto no cinema, teatro, televisão, rádio, como no jornalismo, que exerceu escrevendo crônicas para o 

jornal Diário da Manhã. No dia 18 de junho de 1984, o ator e diretor João Bênnio morreu, aos 57 anos, em 

Goiânia, mantendo-se, até o presente, como uma referência do cinema de qualidade feito em Goiás” (GOIÁS, 

2011-2015b). 

62 Entrevista na íntegra transcrita e anexa neste trabalho, ANEXO III. Página 243. 

http://www.ubebr.com.br/perfil/atuais/miguel-jorge
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fora, transmitir as finais do festival pela TV e Projetar Goiânia no eixo Rio-São Paulo como 

centro de valores culturais de nível excelente (REZENDE, 1976a). 

Lembrando a primeira edição do festival, em 1971, Rezende volta a falar da 

importância de Cícero Macedo (que como vimos anteriormente, ajudou a pensar o formato do 

evento) para que o mesmo acontecesse, e das dificuldades encontradas pelo caminho: 

 

P. Quais foram os seus organizadores?  

R. Bem, o Cícero tinha a APAE como a instituição que iria promover o primeiro 

festival. Ficamos aguardando aquelas reuniões e numa delas decidiu-se que eles não 

topariam a parada, pelos 50% propostos. Propus ao Cícero convidar mais duas 

pessoas para integrar o grupo que iria organizar e que já contava com ele e comigo. 

Foi assim que entraram o Wilmar Barbosa Cintra e o jornalista Lorimá Dionísio 

(Masinho), tendo o primeiro festival sendo promovido pelo Centro dos Professores 

de Goiás que, pela desorganização interna e problemas criados com seu então 

presidente não chegou a promover o segundo. 

 P. Encontrou muitas dificuldades para a realização do Primeiro Comunica-Som?  

R. O entusiasmo e a expectativa conseguiram superar as mil dificuldades 

encontradas. Volto a falar no Cícero: ele era um pau-pra-toda hora na verdadeira 

acepção da palavra. Fazia contatos nos colégios, carregava o piano, fazia a limpeza e 

só não apresentava porque sua modéstia era grande demais e ele achava que "nos 

bastidores funcionava melhor". Depois de cada reunião da Comissão Organizadora 

— e era diária —  a gente sempre tinha uma "esticada" até um boteco ou restaurante 

para comentar os lances, beber uma cervejinha e jantar também. O Cícero 

comandava (Ibid.). 

 

 Sobre a recepção do festival em Goiás, Rezende declarou que foi de real consolidação 

artística cultural, que, segundo ele, tinha muita repercussão na rua, nos colégios e na imprensa 

e isso fazia jus ao movimento, principalmente dois meses antes e depois do evento. Além 

disso, citou o fato da imprensa nacional ter dado espaços gratuitos ao festival, porque o júri 

especial era composto por personalidades artísticas e intelectuais conhecidos no eixo Rio-São 

Paulo. Inclusive afirma que representantes de gravadoras também participavam do evento: 

 

Trazer esse pessoal no primeiro foi muito difícil, já nos seguintes tudo foi mais fácil, 

pelas boas informações que aqueles que vieram aqui a primeira vez deram. Tivemos 

casos, por exemplo, de muito deles voltarem nos anos seguintes como foi o caso do 

pessoal d' O Pasquim, presenças certas, dentre eles o Ziraldo, o Jaguar e a escritora 

Olga Savary. O Ivan Lins e sua mulher Lucinha já vieram duas vezes, o mesmo 

acontecendo com César Costa Filho, a jornalista Rizeth Lumer e o compositor Paulo 

Sérgio Valle. Todo mundo quer voltar e o interesse da gente é procurar trazer novos 

nomes justamente para que eles também se tornem relações públicas de Goiânia lá 

fora. É isso aí (REZENDE, 1976b). 

 

 Quando indagado por Miguel Jorge, sobre as músicas dos vencedores serem gravadas, 

ele cita o exemplo da música “Pega”, de João Caetano e Otávio Daher, que foi vencedora em 
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197463 e foi gravada pela RGE, enquanto que outras foram procuradas por outros intérpretes e 

passaram a constituir álbum de músicas de repertório novo de outros artistas.  

 Sobre os desafios do evento e a consolidação do mesmo, Rezende confessou a Miguel 

Jorge que acreditava que o primeiro Comunica-Som, e o da edição de 1974, teriam sido, até 

então, os responsáveis por essa consolidação, e explica que o primeiro foi importante porque 

ninguém acreditava no sucesso do Comunica-Som – e isso aconteceu. Sobre o festival de 

1974, o grande propósito alcançado foi conseguir, pela primeira vez, transmitir o festival a 

cores, graças à “TV Anhanguera”, juntamente com a TV-Nacional de Brasília. O vídeo tape 

das finais também foi exibido em Brasília e São Paulo, pela TV-Gazeta, e Rezende 

considerou este feito muito importante para a cultura goiana: “O Comunica-Som hoje 

extrapolou as fronteiras goianas. É visto por muita gente boa do Rio e de São Paulo como 

uma excelente promoção, válida sob todos os pontos de vista, uma coisa viva” (REZENDE, 

1976b). 

 É interessante mencionar, que o apoio do comércio também era importante, já que a 

maioria dos prêmios vinha desses patrocinadores, que ganhavam o retorno publicitário. Sobre 

os gastos com o júri, Rezende afirma que era quase nulo, visto que os artistas de foram 

vinham praticamente de graça (Ibid.). Nota-se diante dos discursos acima mencionados, de 

acordo com os documentos, que havia o interesse de inserir os músicos goianos no mercado 

fonográfico. Havia também o apoio fundamental da imprensa, lugar privilegiado de Arthur 

Rezende. Esses interesses, no entanto, não descaracterizam o espaço de engajamento estético 

e político do festival, haja vista que o ambiente do mesmo era composto por jovens idealistas, 

estudantes secundaristas e artistas amadores sedentos por profissionalização, mas também por 

reconhecimento de suas obras perante a sociedade. 

 O “VI Festival Secundarista de Música Popular Brasileira” foi realizado no ano 

seguinte (1977), no SESI-SENAC, e o vencedor recebeu um lote quitado como prêmio, que a 

princípio seria um fusca. O terreno situado no Vale do Sol foi ofertado pelo ministro Elias 

Bufaiçal64 (REZENDE, 1977). A atuação de um empresário e autoridade influente da época, 

                                                           
63 Em depoimento, João Caetano afirma que venceu com a música referida o festival de 1973 (NAQUELES, 

2015) e não de 1974, como afirma Arthur Rezende na entrevista concedida à Miguel Jorge em 1976. De fato, 

consta na capa do compacto de João Caetano, com a música “Pega”, a data de 1973. 

64 Elias Bufaiçal foi um empresário e personagem notório na cena goianiense. Foi fundador de sindicatos, 

conselhos regionais e criador da Câmara Administrativa e Tributária do Estado, ministro do Tribunal do 

trabalho na década de 70 (nomeado por Médici em 1969) e gestor da Federação do Comércio de Goiás entre 

1967-1970 e 1980-2004. Como empresário destacou se principalmente como imobiliário. Era casado com 

Maria Luiza Moraes Bufaiçal, herdeira de tradicional família que foi uma das doadoras de áreas onde está 

situada a cidade de Goiânia. Elias começou seus empreendimentos quando o pai da sua esposa, Andrelino de 

Moraes, deixou para a filha propriedades rurais como herança. “Quando Pedro Ludovico decidiu mudar a 
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demonstra que o festival recebia excelente apoio regional, apoio financeiro, inclusive. Essa 

informação, nos faz levantar questões em relação ao apoio recebido pela sociedade goiana, 

pois, embora todos os festivais averiguados nesse trabalho recebessem apoios externos, parece 

nos que o Comunica-Som contava com certo privilégio na divulgação e no apoio financeiro, 

muito diferente por exemplo do Festival Universitário. 

 Em normas publicadas no jornal “O Popular” (1977), fica claro que cada inscrito, 

compositor, poderia participar com duas músicas, e que deveria ter, pelo menos, um parceiro 

matriculado nos colégios. As músicas deveriam ser inéditas e originais, dentre outras regras, e 

o diretor do colégio dos alunos participantes deveria estar presente no festival, para assim 

poder receber o “troféu de melhor torcida” representando a escola. Na semana seguinte ao 

festival, os ganhadores teriam, obrigatoriamente, que participar de apresentação pública. 

Essas, e demais regras, deveriam ser atendidas por todos aqueles que desejassem participar do 

evento, que concedia, inclusive, arranjadores, caso o participante não tivesse, e caso o evento 

ainda tivesse disponibilidade para tal (NORMAS, 1977). O vencedor deste festival foi 

Cesinha Canedo, que em parceria com Paulinho Gordo, compôs a nostálgica e romântica 

música “O que será de Nós”, com a qual ganhou o Comunica-Som (CRUVINEL; CHAFFIN, 

2006)65: 

  

O que será de nós? 

Daqui a 10 anos 

O que será de nós 

Pobres seres humanos 

A gente, que viveu na boemia 

Bebendo de noite  

Dormindo de dia sem pensar no amanhã de manhã 

Cantando pra esconder uma tristeza 

Fazendo do feio beleza 

Sem querer se lembrar 

Talvez, me mate uma cirrose 

Bem no meio de uma dose 

                                                                                                                                                                                     
capital resolveu situá-la em parte as terras da Maria Luiza e uma parte dessas terras o empresário soube 

aplicar em loteamentos urbanos”. Elias Bufaiçal foi agraciado com 95 medalhas e condecorações, além de 8 

títulos de cidadania, 27 diplomas de honra ao mérito e 7 troféus dentre outras homenagens do Estado de 

Goiás. (BRASIL, 2007). 

65 Tanto no livro de Cruvinel e Chaffin, quanto no documentário “Naqueles Festivais” a informação que temos é 

de que Cesinha Canedo foi o vencedor do VI Comunica-Som, em 1977. No entanto, em disco referente ao VII 

Comunica-Som em 1981, a referida música aparece com o mesmo compositor e intérprete, Cesinha Canedo, 

não sabemos se por ter participado novamente ou por reconhecimento do sucesso referente à festival anterior. 
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Sem que eu possa explicar 

Pra você, a quem eu tanto amei 

Pra quem eu tanto jurei a minha vida mudar 

Mas não sei se vai dar 

O terno, que eu deixei na sexta feira 

Todo cheio de poeira volta sempre a aborrecer 

E já é segunda, e me espera no trabalho 

Pelo meu curto salário que eu não chego a receber 

Não seu se poderei ser comportado 

Ter família e ser casado  

com 10 filhos pra criar e um pra nascer 

Mas eu garanto que ainda vai chegar o dia 

E essa mesma boemia vai me fazer compreender 

O que eu quero é saber  

 

 Em entrevista para este trabalho, Canedo afirma que participou ativamente do festival 

goiano de 1966, dos Universitários e dos festivais do Comunica-Som. Relata que com a 

música “O que será de nós”66 conseguiu uma premiação em dinheiro. As premiações eram, 

geralmente, em dinheiro, oferecidas pelos patrocinadores dos eventos. Em termos de gênero 

musical, Canedo enquadra a música no samba e declara que o estilo tem mais haver com o 

“samba paulista”; “um sambão inspirado em Adoniran”, que é considerado o pai do samba 

paulista. A sonoridade da melodia traz a instrumentação popular do samba com o cavaquinho 

como timbre fundamental, mas tal como em “Vila Operária”, aparece a flauta, que foi 

incorporada primeiramente com o estilo “samba de breque”. O pandeiro aparece fazendo 

marcação, desde a origem do samba. Já o violão, símbolo da bossa nova, é usado em muitos 

estilos de samba. Caracteriza a temática dentro do cotidiano urbano da boemia. Para ele é uma 

“autocrítica” da vida, uma autocrítica geral, baseada nas pessoas que rodeiam o sujeito 

(CANEDO, 2017). 

Infelizmente, o brilho da noite não foi completo porque a final do “VI Festival 

Secundarista”, sendo recordada por uma briga de garrafas entre os colégios participantes, 

episódio marcante que fez com que o evento daquele dia, ficasse conhecido como a “Noite 

das garrafadas”. Carlos Brandão lembra o acontecido: “Na final de um festival, teve essa 

briga das garrafas, que ficou muito famosa na época. Saiu na imprensa, discutiu-se muito a 

segurança que o festival tinha, teve uma briga horrorosa mesmo, entre colégios...” 

(NAQUELES, 2015).  Na ocasião o músico Ricardo Leão participou do festival e conta sua 

                                                           
66 Faixa 05 do CD anexado ao trabalho. O fonograma é o original do disco do Comunica-Som. 
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memória do episódio em questão:  “uma noite horrível, foi dentro de um ginásio e o pessoal 

de uma torcida jogava garrafa de vidro na outra torcida. 1977 foi o ano que a música do 

Cesinha, “O que será de nós?” Ganhou.” (NAQUELES, 2015). 

Já o “VII Comunica-Som”, realizado em 1981, foi marcado pelo lançamento do disco 

intitulado “VII Festival de Música Popular Brasileira – COMUNICA-SOM”, produzido 

fonograficamente pela AYM discos, gravado no Rio de Janeiro. Na contracapa do disco, 

Rezende, entusiasmado, elogia a produção do LP, relata a rotina do Comunica-Som e 

agradece o apoio do Governo e Secretaria de Educação da época, que apoiou a produção do 

fonograma: 

 

De repente, o júri formado. Gente séria que dá a maior importância em estar ali, 

lendo letras inéditas, ouvindo sons, ás vezes uma letra não cabendo dentro da 

música, é verdade, mas sentindo a pureza do compositor goiano que busca uma 

oportunidade. De repente, no palco a profusão de microfones, caixas de som, 

instrumentos musicais, gente correndo praqui-prali. Um, dois, três... na busca de 

novos valores que possam um dia se rivalizar com Chico, Milton, Caetano Ivan 

Lins, por aí. De repente, as autoridades culturais que se sentem responsáveis por um 

evento como esse, caso do governo de Goiás, que acreditou na coisa e autorizou a 

Secretaria de Cultura e Desporto a encarar a produção deste disco, que vai ficar na 

história como o primeiro de uma série depois de seis festivais. De repente, você, que 

está com ele, o disco, nas mãos. Você que é figura importante no processo, ouvindo, 

comentando, (pode até meter o pau). Aplaudindo, incentivando, o escambau. No 

final, concorde comigo. O disco ficou uma parada não foi? Nível de qualquer bom 

disco produzido neste país, modéstia à parte (REZENDE, 1981). 

 

 De fato, ao ouvirmos o disco, nos 

deparamos com arranjos bem elaborados e 

músicas que chamam atenção pela 

autenticidade. São sambas, baladas 

românticas e outros gêneros musicais que 

não deixam nada a desejar. Trata-se de 

gêneros da Música Popular Brasileira, mas 

não especificamente baseadas na sigla MPB, 

moldada tradicionalmente nos anos 60. No 

lado A do disco, temos as seguintes músicas: 

“Outros Carnavais” (Renato Castelo e 

Guliver Augusto Leão), interpretada por 

Eridan (Joia); Sol da manhã (Braguinha 

Barroso) interpretada por Braguinha 

Barroso; Devaneio (Rinaldo Barra e Marcelo Barra) interpretada por Marcelo Barra, Menina 

Figura 25 – Capa do disco do VII Comunica-Som. 

1981. Fonte: acervo do Museu da Imagem e do Som, 

GO. Fotografia da autora do trabalho, 2015. 
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(César Canedo) e “Samba de Botequim” (Xéxeu) interpretada pelo grupo “Nóis é Nóis” 

(REZENDE, 1981). No Lado B, estão as músicas: “Copos no Chão” (Rinaldo Barra e Luís 

Junqueira), interpretada por Junqueira, Marcelo e Rinaldo Barra; “Solda manhã- Coração de 

Mulher (Fernando Perillo e Carlos Ribeiro) interpretada por Fernando Perillo; “Triste Papel” 

(João Caetano, Ricardo Leão e Otávio Daher) interpretada por João Caetano; “Canto de fé” 

(Juraildes da Cruz) e “O que será de Nós” (César Canedo). O disco contou, ainda, com a 

participação especial dos músicos e arranjadores Ararypê, maestro José Eduardo, Hildo Hora 

e Genésio Sampaio, dentre outros (Ibid.). 

José Eduardo Morais comenta sua participação no LP do referido festival, e seu 

entrosamento e convivência com os outros artistas participantes do disco, tanto na produção 

do LP, como em shows pela cidade e festivais: 

 

A gente era uma turma: Joao Caetano, Ricardo Leão, Fernando Perillo, eu, Bororó e 

o Marquinhos Xará, né? Todos juntos, fizemos show no Teatro Goiânia, shows que 

se tornaram referência aqui, além de participarmos do festival. E as duas músicas 

nossas que foram classificadas e entraram no LP hoje são clássicos daqui, como “O 

triste papel”, de Joao Caetano, Ricardo Leao e Otávio Daher. E a outra música é 

“Sol da manhã”, do Fernando Perillo com o Carlos Ribeiro. Eu fiz o arranjo das 

duas músicas e participei como instrumentista, toquei nas duas né? (NAQUELES, 

2015). 

  

Fernando Perillo 

fala de seu sucesso 

originado do festival na 

época, a música “Sol da 

manhã”: “Essa canção 

fez muito sucesso nas 

rádios e participou do 

primeiro disco gravado 

pelo Comunica-Som. 

Aí, depois a coloquei 

em meu disco de 

estreia, que é o ‘Sinal 

de Vida’” (NAQUELES, 2015). No enunciado das falas do discurso dos artistas que 

participaram dos festivais, é possível apreender que a participação deles, nesses espaços, era 

de fato, também, uma oportunidade de se expressarem artisticamente, ganharem espaço 

profissional e experiência de carreira.  

Figura 26 – Gilberto Gil chegando para participar do VII Comunica-Som. 

1981. Fonte: Documentário “Naqueles Festivais” de Ranulfo Borges, 2015. 
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 Segundo o músico Pádua, o Comunica-Som teve algumas pausas e quando voltou em 

1984 o artista participou com uma música feita com o também cartunista da época, Jorge 

Braga. Só na voz e violão. Embora Pádua não se lembre da música ao certo, relata que era de 

cunho político e o motivo de a terem feito era relacionado à morte de um defensor da terra no 

sul do Pará, caso que ficou bem conhecido nacionalmente, daí o nome da música ser 

“Posseiro”. Com a mesma música participaria também do GREMI: “Mas a gente não ganhou 

nada, a gente entrou mesmo só pra fazer um protesto, ali tal e registrar o momento. Era essa a 

ideia da música” (PÁDUA, 2016). 

 O outro indício que tivemos do festival aparece no documentário “Naqueles 

Festivais”, quando se vê algumas imagens de recorte de jornais acerca da edição do VIII 

Comunica- Som, que aconteceu em ginásio da cidade. Aparece justamente no limite do nosso 

recorte temporal: 1985, ano de abertura política no Brasil. Trata-se de um anúncio da final do 

“X Comunica Som”, que aconteceu no Ginásio Rio Vermelho, com o apoio da Prefeitura de 

Goiânia, Governo de Goiás, Vasp, Rádio Brasil Central e Organização Jaime Câmara. No 

anúncio, a principal chamada era para a participação e show especial de “João Penca e Seus 

Miquinhos Amestrados”, banda de rock da qual chegou a participar, inclusive, Léo Jaime; e 

também show do artista Taiguara (X COMUNICA-SOM, 1985). 

Figura 27 – Imagem de recorte de jornal com matéria que cobriu o VIII Comunica-Som, em 1982. 

Descreve que Ivan Lins, Nara Leão, Lucinha Lins e Erasmo Carlos já passaram pelo festival. Fonte: 

documentário “Naqueles Festivais” de Ranulfo Borges, 2015. 
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 No palco dos festivais, os participantes nutriam amizades e trocavam conhecimento 

entre músicos, arranjadores, compositores, intérpretes e instrumentistas. Era uma experiência 

profissional e pessoal, em um espaço engajado na busca do aprimoramento da formação 

educacional, cultural, artístico e estética desses artistas, que tinham propósitos de vida 

diversificados. Principalmente na década de 1970, o espaço também foi mobilizado para que 

esses artistas pudessem cantar suas aspirações de liberdade, expondo em suas vozes e 

composições os efeitos da Ditadura Militar, na juventude que tanto ansiava por 

transformações sociais e ideais de democracia. Nem por isso, todavia, deixavam de lado as 

melodias românticas e de imaginário “boêmio”. No colégio, nos bares, nos shows e nos 

festivais, esses artistas mobilizavam as sonoridades com finalidade de obter aprendizado, 

lazer e profissão, fazendo da música a principal chave para novas oportunidades e 

transformações de suas vidas e da sociedade, almejando, junto aos organizadores do 

Comunica-Som, por exemplo, o reconhecimento da arte e do trabalho musical, como uma 

séria colaboração à cultura e à sociedade. Como veremos a seguir, um dos festivais mais 

significativos em Goiás, o GREMI de Inhumas também não ficou atrás em seus intentos. 
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CAPÍTULO III 

GREMI – GRANDES REVELAÇÕES DA MOCIDADE 

   

 Dedicamos este capítulo especificamente ao GREMI-Grandes Revelações da 

Mocidade Inhumense, que a princípio era apenas um festival local, mas se tornou estadual e 

interestadual tempos depois. O GREMI tem uma longa trajetória de existência e as revistas 

produzidas para cobrir o festival na época são peça chave para pesquisarmos o evento que foi 

de 1969 até os anos noventa, embora contemplemos o mesmo dentro do nosso recorte, até 

1985, momento de abertura política no Brasil. No primeiro momento abordaremos como e 

onde se deu a realização do GREMI. No segundo momento a realização do festival foi 

marcada pelas conjunturas do “Milagre econômico”, problemas econômicos e embates 

sociopolíticos. Veremos ao longo de sua história personagens marcantes da história cultural 

regional e nacional, como vimos também nos festivais anteriores. O GREMI surpreende, 

segue a década de 1980 com passos largos. O terceiro momento desse capítulo tratará 

justamente da realização do festival rumo às Diretas Já, movimento que se estendeu a vários 

Estados brasileiros na mobilização para redemocratização. Os discursos que veremos estão 

permeados das memórias desses contextos. Nessa conjuntura apontaremos obras significativas 

no bojo do GREMI e de seu plano de fundo. 

 

3.1 A idealização e concretização de um sonho 
 

  

 O GREMI- Grandes Revelações da Mocidade Inhumense, foi o festival de artes de 

maior longevidade do Estado de Goiás. Foram 25 anos ininterruptos. E embora priorizemos 

neste trabalho a parte musical do festival, convém dizer que o GREMI reunia artistas e obras 

não só da área de música, mas, também da literatura e artes plásticas. De 1969 a 1985 foram 

realizados 17 festivais. (GREMI, 1993). 

 Idealizado em 1968 por Eurípedes Soares Silva, trinteano do Clube dos 30 de 

Inhumas, se concretizou em 1969, no mesmo ano em que surgiu o primeiro Festival 

universitário em Goiás.  Era a priori um sonho utópico. Coincidentemente elaborado em um 

ano considerado de extrema paixão utópica, era 1968, “o ano que não terminou”, como muitos 

lembram de considerar, e não só para o Brasil, mas para o mundo. Em “1968: A Paixão de 

Uma Utopia” (2008), o historiador Daniel Aarão Reis afirma que: 

 

O ano de 1968 inquietou o mundo, e formou uma geração. Será possível encontrar 

referências comuns para lutas tão desencontradas, embora simultâneas? Lutas que 
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desencandearam pelo mundo, ignorando fronteiras políticas e diferenças raciais, 

ultrapassando contradições políticas e antagonismos ideológicos? O ano de 1968 não 

era o verbo, mas a disposição de luta (REIS; MORAES, 2008, p. 54). 

  

 Sobre as artes e os estudantes no Brasil, Reis problematiza o ano de 1968 ressaltando 

que os estudantes foram personagens centrais nessa conjuntura, entretanto não só eles. Junto a 

eles se juntaram artistas, profissionais liberais e outros intelectuais, denunciando o regime 

militar e promovendo movimentos sociais diante dos rumos que o país tomava nas mãos do 

regime militar (Ibid.). 

 Talvez, o assassinato do estudante Edson Luíz, em março de 1968, tenha sido o 

estopim, e em 26 de junho do mesmo ano aconteceu a famosa Passeata dos Cem Mil em que 

milhares de pessoas saíram às ruas do Rio de Janeiro cobrando mudanças políticas e sociais, 

liberdade e tudo que haviam perdido. Em Goiás, o assunto também repercutia e os jovens 

mobilizavam se em manifestações, que por muitas vezes eram represadas pela PM (A 

DITADURA, 2016a). Nas palavras do político Inhumense, no editorial da revista do GREMI, 

Osvaldo Moreira Melo: 

 

O GREMI surgiu para o País em 1968. No tempo em que as botas dos generais 

pisavam implacáveis no solo de cada brasileiro, iniciando um desfile de persistência 

da massa morena de rara resistência que contrabalançou as dores da ditadura das 

mais truculentas da América do Sul, não deixando que o regime ditatorial sufocasse 

suas manifestações mais caras. GREMI é sinónimo de resistência (SETEMBRO, 

1985). 

 

 Fica evidente, nos enunciados acima, o discurso de resistência que rodeava o GREMI. 

Sua própria formação está envolta em um contexto conturbado desvelado na fala de Melo. O 

festival ganhou ares de resistência política, cultural e social. Haja vista, uma relação de poder 

é visível no discurso. Trata se da relação de efetivação do festival frente ao regime de censura, 

vigilância e repressão. Essa relação se dá na medida em que o sufocamento de manifestações 

mencionado por Melo não é aceito pelo GREMI, pois seus organizadores responderam ao 

momento com a realização de um evento voltado, justamente, para manifestações, e essa 

resposta não necessariamente foi intencional. Como veremos, essas manifestações estão 

presentes na própria existência do GREMI, mas não só, já que estão presentes nos discursos 

das canções e depoimentos registrados na revista do festival e outros enunciados acerca dele. 

 Reis destaca que, nessa conjuntura, os artistas e estudantes se mobilizaram em um 

intercâmbio de energias, buscando caminhos e questionando o proposto pela DM. É aí que 

entra um dos papéis fundamentais dos festivais, que reunia a juventude: “O público estudantil 
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compunha, em sua maioria, a plateia participava dos festivais de música, das peças de teatro, 

dos filmes, dos shows” (REIS, 2008, p. 28). 

 O autor ressalta ainda, que em 1968, era possível distinguir a juventude através de 

vários meios, até mesmo pelas vestimentas. Intelectuais e estudantes muitas vezes formavam 

uma comunidade de gostos, interesses, e defesas de novos valores de comportamento: 

 
Distinguiam-se na aparência das roupas (a revolução da minissaia), na preferência 

pelas cores, na comum hostilidade à rotinização da vida, na procura de novos 

horizontes musicais, de novas propostas de vida afetiva (a revolução da pílula) e da 

percepção de vida. Os artistas tiveram aqui um papel de vanguarda. A crítica ao 

conservadorismo ultrapassava o domínio escrito do discurso político do poder para 

alcançar as raízes do comportamento, da vida cotidiana (Ibid.). 

 

 De acordo com Reis, a crítica ao conservadorismo, consequentemente ao 

autoritarismo, ultrapassa as dimensões de discursos políticos, e, portanto, está também no 

comportamento e nas expressões artísticas, uma contestação ideológica, intelectual.  

 Nesse contexto turbulento, em que até a liberdade de expressão sucumbia aos atos 

institucionais, surgiu a ideia de realizar o Gremi. Para Irondes de Moraes67, um dos principais 

organizadores do Gremi, presidente do evento por muitos anos, o festival era “um respiro” no 

meio da turbulência, e cita, em seu depoimento no documentário “Naqueles Festivais” (2015), 

alguns dos artistas que acompanharam a história do festival: 

 

O GREMI nasceu de uma vontade básica de jovens de Inhumas que formaram o 

clube dos 30 em 1967, o Gremi nasceu um ano após. Era um momento de exceção 

política, estávamos ainda atordoados pelo momento político, e os festivais eram uma 

forma de respirar cultura. Então, esses artistas que vieram, eles vieram também 

muito pelo momento novo que era um festival no interior, em um Estado também 

interiorano, com força da comunidade. Lá por volta de 1974, 76, o Ivan Lins foi o 

grande elo que nós tivemos. O João Caetano, como artista local, fez essa ligação 

inicial e continuou fazendo. Mas a repercussão maior foi a do Ivan. Ele fez uma 

carta pra mim renovando nossa amizade. Eu tenho essa carta. Que fizemos o festival 

de alma, de coração, de sentimento, pureza mesmo (NAQUELES, 2015). 

 

 Papel fundamental exerceu o Clube dos 30 de Inhumas, fundado anos antes em 1967, 

na constituição do Gremi. Na verdade, sem ele o mesmo não teria acontecido, visto que o 

Gremi foi idealizado dentro do próprio Clube dos 30 e sempre organizado por seus membros. 

Sendo o próprio fundador, um trinteano. No estatuto do Clube dos 3068 é possível 

verificarmos a finalidade oficial do festival referido. Dentre as principais finalidades da 

                                                           
67 Influente político, advogado e produtor cultural goiano. Foi prefeito de Inhumas e conselheiro do Tribunal de 

Contas do Município do Estado de Goiás. Um dos principais organizadores e incentivadores do GREMI. Foi 

membro do Clube dos 30 de Inhumas. 

68 Anexo IV deste trabalho, pg. 246. 
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entidade está a promoção do Gremi – Festival de Artes Plásticas, Música e Literatura, 

considerado movimento cultural, e a valorização dos artistas, principalmente os regionais. 

Além disso, o departamento de cultura do Clube dos 30 era responsável também pela 

promoção do nível cultural dos associados e pelo incentivo à cultura nas escolas, outras 

entidades e comunidade (CLUBE DOS TRINTA DE INHUMAS – CTI, 1989). 

 A criação do Clube do 30 aconteceu em 18 de novembro de 1967, em uma reunião na 

sede da associação Atlética Inhumense, momento em que um pequeno número de pessoas 

estive presente. Nesta solenidade, compareceu a Direção Nacional do mesmo, representada 

pelo seu Presidente Nilson Bueno, além do Presidente do Clube de Castores de Inhumas 

Ronan de Paula e de Valdomiro Bariani Ortêncio e sua esposa que representavam os pais dos 

trinteanos goianieses. Ali foi empossada a primeira diretoria.  A sede oficial do Clube dos 

Trinta em Inhumas foi, por muito tempo, um velho galpão. Era um movimento de idealistas. 

Basicamente, o Clube dos 30 consistia em 3 pilares: Esporte, Cultura e Filantropia. 

(HENRIQUE, 2000, p. 40). 

 Para entendermos melhor o espaço e contexto, local de realização do GREMI, 

adentraremos brevemente na história de Inhumas, principalmente entre a década de 1970 e 

1980. O primeiro GREMI foi realizado quando Inhumas estava sendo administrada por 

Alcântara Marques Palmeira (1966-1970)69, durante o governo de Otávio Lage em Goiás. 

Inhumas nasceu de uma fazenda em meados de 1958, formando uma pequena comunidade, e 

depois um arraial. Desmembrada de Caturaí, em 1958, foi elevada à categoria de município. 

Inicialmente se chamava “Goiabeiras”, mas teve o nome alterado para Inhumas, em 1931: 

 

Situado as margens da Estrada Real, estrada que levava a cidade de Goiás, então 

capital da província, Inhumas surgia com o nome Goiabeira. Por ser ponto de 

descanso para tropeiros, o vilarejo surgiu a partir da referência de um extenso 

goiabal, o que mais tarde se tornou uma fazenda de gado. Devolutas, as terras no 

interior goiano, eram apropriadas sem nenhum rigor da lei. Assim, foram sendo 

utilizadas em Inhumas duas forças de trabalho: a do agregado e a do posseiro. No 

entanto poucos posseiros requeriam em Goiás as concessões de terras ou sesmarias. 

Em Goiabeira (Inhumas), esse aspecto seria conseqüência das condições impostas 

aos requerentes, os quais, ao receberem a concessão, deveriam cultivar a área 

recebida em dois anos (INHUMAS, s.d.). 

 

 

 Justamente em 1969, a cidade foi dividida em três zonas: região central, áreas 

intermediárias e regiões periféricas. Essas regiões caracterizavam as diferentes densidades de 

                                                           
69 Os prefeitos de Inhumas durante o período de regime militar no Brasil e durante a realização do GREMI até 

1985 foram: Alcântara Marques Palmeira (1966-1970); Firmo Luiz de Melo e Souza (1970-1973); Domingos 

Garcia Filho (1973 -1977); Irondes José de Morais (1977 -1983); José Essado Neto (1983 - 1989)  
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valorização imobiliária. A população se adensava no centro da cidade em detrimento das 

áreas periféricas (MOREIRA; NASCIMENTO; ABDALLA; 2008, p. 97). 

 De acordo com o IBGE, em 1970 a cidade tinha aproximadamente 30.144 habitantes, 

sendo que 13.599 viviam na zona rural, e na década de 1980 esse número mudou pouco, 

passando para 31.430, mas, a taxa de população na região urbana aumentou 

consideravelmente, passando para 23.568 habitantes (BRASIL, 2010b).  

 A economia da cidade tinha a agricultura como ponto forte, mas era baseada 

principalmente na produção de leite, havia comércios estabelecidos na zona urbana. O quase 

desaparecimento das lavouras de café e a queda da oferta de trabalho na zona rural, devido às 

transformações das lavouras de milho, arroz e feijão, fizeram com que o êxodo rural levasse 

para a cidade pessoas empobrecidas, e sem qualificação profissional, daí o aumento 

populacional urbano entre 70 e 80 (MOREIRA; NASCIMENTO; ABDALLA; 2008, p. 97). 

Esse processo se desencadeou porque: 

 

A dinâmica da industrialização em Goiás passou inicialmente pela instalação da 

agroindústria para aproveitar o potencial da agricultura e pecuária em expansão. Esta 

situação fica patente com a ampliação do setor industrial no PIB goiano, e com a 

expansão da produção de milho, soja, do leite e criação de gado e redução de 

culturas tradicionais como arroz e feijão. Esta característica, de industrialização 

baseada na agroindústria, ainda é presente na estrutura da indústria goiana 

(CASTRO, 2014, p. 147). 

 

 No final da década de 1970, a economia do leite passa a enfraquecer, e Inhumas 

começa a perder sua característica de polo leiteiro. A justificativa do enfraquecimento da 

economia de Inhumas, relações comerciais de manufaturados e agrícolas, nesse período, se 

deu, principalmente, segundo os autores, por causa do desenvolvimento da capital e outros 

municípios maiores que eram mais desenvolvidos no setor de transportes e comunicações. É 

nesse período que ocorreram também fluxos migratórios para Goiânia, Brasília e outras 

regiões agricultáveis no Estado, daí a retração da população geral entre de 1970 até 1980 

(CASTRO, 2014). 

 A partir de 1980 houve uma retomada de crescimento econômico da cidade e um fator 

importante é a instalação da primeira agroindústria Inhumense: a Centroálcool, que trouxe 

nordestinos e nortistas para a região. A instalação dessa empresa surgiu com o projeto 

nacional de 1975, denominado “Projeto Proálcool”, no advento da crise energética do país. 

(Ibid.). 

 Culturalmente, o GREMI foi um acontecimento marcante na história da cidade, 

porque proporcionou não só à Inhumas, mas também à Goiás reconhecimento sociocultural. 
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Anteriormente, de 1950 a 1960, como lugar de recreação e cultura, a cidade contava com o 

TRI- Teatro Recreativo Inhumense que encenava clássicos. Esse espaço inclusive fora criado 

por um dos organizadores do GREMI, Otaviano Ribeiro do Nascimento70, que por esses feitos 

ficou conhecido como “o sonhador” (CASTRO, 2014, p. 81). 

 Entre a década de 1960 e 1970, dentre algumas atividades culturais e esportivas, os 

pontos de lazer da cidade envolviam as praças, ginásios, o estádio Zico Brandão e as 

atividades organizadas pelo Clube dos 30, com destaque para a realização do GREMI. Eram 

três dias de festa, sempre no mês de setembro. Havia eliminatórias e premiações em troféus e 

dinheiro para cada categoria. O público se agitava nas arquibancadas do Ginásio, organizando 

torcidas (HENRIQUE, 2000). 

 A partir de 1974 o festival conquistou a edição de uma revista que cobria o festival. 

Era uma promoção do CERNE e da Stillus Publicidade71. A primeira revista, lançada em 

1974, cobre o festival dos anos 1971, 1972 e 1973, além de anunciar o evento do mesmo ano 

de lançamento da revista, 197472. Além dessa publicação era entregue aos participantes um 

livreto contendo as letras das canções participantes do concurso73. 

 

3.2 GREMI e as revelações da mocidade no contexto da década de 1970 

 

 A década de 1970, no Brasil, seria um marco de repressão, censura, mas ao mesmo 

tempo uma época de modernizações. O regime não abria mão de instrumentos de repressão, 

mas tinha estratégias que articulavam à cultura a favor do governo. De acordo com Daniel 

Aarão Reis “a primeira metade dos anos 1970, considerados anos de chumbo, tende a ficar 

pesada com o metal da metáfora, carregando as profundezas do silêncio da memória 

nacional”, mas reitera que esses anos também precisam ser revisitados para que se considere 

que:  

 

Foram também anos de ouro, descortinando horizontes, abrindo fronteiras 

geográficas e econômicas, movendo as pessoas em todas as direções da rosa dos 

                                                           
70 Político goiano, escritor, produtor cultural e empresário. Foi sócio fundador do Clube dos 30 de Inhumas e do 

GREMI.  Nasceu em 1929 na Bahia e mudou se definitivamente da Bahia para Goiás, Inhumas, aos onze anos 

de idade (NASCIMENTO, 2015). 

71 Cujo dono é o apresentador, poeta, compositor e produtor cultural Hamilton Carneiro. 

72 Até 1985, nosso recorte temporal, conseguimos obter o registro das seguintes edições do Gremi através de 

suas revistas: 1971 a 1973, 197 4 a 1976, 1978 e 1980 a 1985. Nos jornais obtemos informações dos seguintes 

anos: 1971, 1974 a 1980. 

73 Não sabemos ainda a partir de que ano o livreto começou a ser confeccionado e distribuído no festival, e se em 

todas as edições havia a entrega do mesmo. Destes, conseguimos registrar o livreto de 1983, 1984 e 1985. 
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ventos, para cima e para baixo nas escalas sociais, anos obscuros para quem descia, 

mas cintilantes para os que ascendiam. Naquelas areias movediças, havia os que 

afundavam e os que emergiam, surgidos de todos os lados, desenraizados, em busca 

de referências, querendo aderir. Anos carregados de terror e medo, porém prenhes a 

fantasias esfuziantes, transmitidas pela televisão, em cores, alucinados anos, com 

seus magníficos desfiles carnavalescos e tigres e tigresas de toda a sorte dançando 

ao som de frenéticos dancin’days (REIS, D., 2014, p. 91). 

 

 Napolitano chama este tipo de política proativa, que o Estado autoritário combinava 

violência e entretenimento, estratégias de negociação e sedução tentavam aplacar a resistência 

ao regime (NAPOLITANO, 2014). Para Carlos Fico esse jogo de repressão e modernização 

de fato não tem a ver com contradições e cita como exemplo o planejamento das estruturas de 

ensino universitário: Reprimir e modernizar ao mesmo tempo não era contraditório para o 

secretário‐geral do Conselho de Segurança Nacional, que recomendava intensificar a 

repressão às lideranças estudantis e reformar a “estrutura arcaica” do ensino brasileiro (FICO, 

2017, p. 18).  

 No campo das artes por exemplo, Fico destaca que o departamento de Censura e 

Diversões Públicas “preocupava‐se menos com o teatro do que com a televisão ou o cinema 

porque o público das peças era menor” e o sistema de repressão, às vezes, deixava de 

combater alguns setores para não ter impacto negativo na opinião pública ou “por sua 

‘desimportância’ relativa”. Outro exemplo de seletividade era o cuidado que o regime tinha de 

não atrapalhar a indústria cultural no país, a exemplo a indústria cinematográfica (Ibid.).  

 A década de 1970 seria conhecida, em parte, também, pelo chamado “milagre 

econômico”, que vários historiadores consideram ter sido logrado entre 1970 e 1973, no 

governo Médici, conhecido por forte campanha ufanista: “Esse é um país que vai pra frente” e 

“Brasil, ame-o ou deixe o” são dois dos slogans mais conhecidos dessa campanha. Também 

por esse período de suposto crescimento econômico, é comum algumas pessoas insistirem que 

a ditadura “teve um lado bom”, “referindo se ao “milagre econômico”, às iniciativas de 

combate à corrupção e ao clima cívico e moralista, que era disseminado pela Aerp74- 

Assessoria Especial de Relações Pública e pela DCDP- Divisão de Censura e Diversões 

Públicas”. À essas pessoas Fico responde: “Não há nada bom em uma ditadura que pode 

subjugar as pessoas, seja com a tortura e o assassinato, seja com qualquer outra forma de 

violência” (FICO, 2015, p. 87).  

                                                           
74 Ver o livro de Carlos Fico: “Reinventando o otimismo: ditadura, propaganda e imaginário social no Brasil” 

(1997) e “O papel da Aerp na construção da identidade nacional: análise das propagandas políticas durante o 

Governo Médici (NAVES, 2012). 
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 Além do mais, a inflação, o arrocho salarial e a dívida externa, não favoreciam 

ninguém, e as classes se desigualavam cada vez mais. Economicamente, apenas parte da 

sociedade foi favorecida. Para Carlos Fico, essa facilidade de compra das classes médias e 

altas legitimou o regime militar por um tempo, e tornou Médici popular (FICO, 2015).  

 Os anos que se seguiriam, a partir de 1974, no governo de Geisel, seriam conhecidos 

pelas promessas de redemocratização, o que efetivamente demorou um pouco mais a 

acontecer. Só em 1978 o AI-5 seria instinto. O lema de Geisel era levar o país à democracia, 

de forma “lenta, gradual e segura”. Na economia se destaca por lançar II Plano Nacional de 

Desenvolvimento para tentar manter a economia aquecida depois do “milagre econômico”, 

mas o plano contribuiu mais ainda para o aumento da dívida externa (D’ARAÚJO; CASTRO, 

1997). 

 No plano econômico goiano daquela época, a base eram os incentivos do governo 

federal, nos planos desenvolvimentistas, os PNDs. No II PND, entre 1975 e 1979, em que a 

Região Centro-Oeste se destacou, porque era considerada grande produtora de alimentos e de 

suma importância para a integração nacional na direção da região amazônica. As funções da 

região consistiam em produzir alimentos e matérias-primas, notadamente de origem mineral, 

voltada para a exportação, absorver e reorientar as correntes espaciais de mão-de-obra e servir 

de área alternativa para a descentralização industrial do país. Os três programas dentro desse 

plano eram os programas de Pólos Agropecuários e Agrominerais da Amazônia - 

POLOAMAZÔNIA, o Programa Especial de Desenvolvimento dos Cerrados - 

POLOCENTRO e o Programa Especial de Desenvolvimento da Região Geoeconômica de 

Brasília - PERGEB. Sendo que o POLOCENTRO e o PERGEB, se efetivaram com êxito 

(MPO/SEPRE/IICA, 1998). 

 O surgimento da Secretaria de Indústria e Comércio, em meados de 1970 em Goiás 

também foi ação significativa, visto que representava o suporte do processo de 

industrialização, que era fomentado no Estado, e o principal marco desse movimento foi o 

incentivo fiscal (isenção fiscal), do mesmo modo, o surgimento da Goiasindustrial, que teve 

impacto na economia goiana. Criou se, ainda, distritos industriais e fundo para melhoria de 

infraestrutura de atração de indústrias. Essas ações eram derivadas da ideia de que um país e 

um Estado desenvolvido eram industrializados. Dentre outras motivações (CASTRO, 2014): 

 

Dos eventos que motivaram a alteração da participação do setor industrial no cenário 

econômico de Goiás a partir das décadas de 1960, os principais são: o avanço da 

fronteira agropecuária no Brasil, e a expansão da transformação do produto da 

agricultura; b) a construção da Usina Hidrelétrica de Cachoeira Dourada no Rio 

Paranaíba; c) a criação de Brasília (1960) que provocou modificações profundas no 
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Estado de Goiás; d) descentralização industrial, iniciada na década de 1970, na 

Região Sudeste (SABOIA, 2000; CANO, 2008), e; e) apoio dos programas de 

incentivos à industrialização do Estado (CASTRO, 2014, p. 97). 

  

 Pode se dizer que o Estado de Goiás passou a ser mais visado depois da construção de 

Brasília, que “reforçou a produção do Estado de Goiás com a criação de malha rodoviária 

integrando seus extremos e interligando o Estado às demais regiões do país, momento de 

maior destaque à região Centro-Oeste” colocando Goiás perto do poder decisório nacional.  

De acordo com Castro, este fator “promoveu melhorias nas comunicações de modo geral” e 

criou “condições definitivas para a maior participação do Estado na economia brasileira” 

(CASTRO, 2014, p. 98). 

 No campo político goiano, a década de 1970 foi marcada por repressões, 

principalmente e combates do regime aos movimentos de esquerda em Goiás. E é nesse plano 

sociopolítico e econômico que o GREMI cresceu, numa cidade próxima à capital goiana e 

Anápolis e na região da capital federal. A princípio como um evento municipal, mas se 

estendendo depois a estadual e interestadual.  

 A primeira revista do festival já se abre com uma homenagem do saudoso escritor e 

jornalista Anatole Ramos75, que na época ainda não era o editor chefe do jornal opção, só 

fundado em 1975, na qual enaltece o GREMI, seus companheiros escritores e poetas e a 

cidade de Inhumas, destacando o significado cultural do evento e o crescimento que o mesmo 

teve nas edições que antecederam suas palavras: 

 

O GREMI já fez bastante, se a gente atentar para o significado cultural dos cinco 

festivais ecléticos que ele promoveu, todos eles com sucesso. Não sei se é o pessoal 

que o criou e leva para diante que tem muito prestígio na cidade ou se é o povo de 

Inhumas que possui aquele substrato intelectual necessário para que iniciativas 

assim repercutam. Sei que tudo tem dado certo, nesses seis anos de atividades, tudo 

tem crescido em volume, em organização, em ambição sadia, em admiração geral. O 

último festival, por exemplo, deixou os limites lindeiros do município, ganhou 

proporções estaduais e foi brilhante.  Apareceram mais contistas, mais poetas, mais 

artistas plásticos, mais músicos, mais gente para assistir a tudo. Eu estava lá, 

meninos, eu vi, como diria o nosso Gonçalves Dias [...]. Aqui, nesta revista (e eu me 

esqueci de dizer que esta revista é mais uma grande iniciativa do GREMI, pô!), eles 

dão lição de bom senso e inteligência e talento, fazendo a crítica dos contos e dos 

poemas premiados nos festivais de literatura do GREMI. Eu me congratulo com 

ambos e me orgulho de poder dizer aqui que sou amigo deles. Parabenizo-me, 

também, com a Comissão Central do GREM I, que tanta gente boa já deu ao Goiás e 

ao Brasil, em conseqüência. Boa terra, essa Inhumas, que não vê obstáculo nem na 

estrada ruim, cheia de buracos, que o Estado inconserva entre ela e Goiânia, com 

alguma má intenção. Terra tão boa, que, em vez de editar uma revista para os seus 

medalhões, prefere apresentar suas revelações, seus novos, o que é uma forma 

simpática e inteligente de incentivá-los. O que hoje, aqui e agora se apresenta ao 

                                                           
75 Escritor, jornalista, poeta. Autor do “Hino a Goiânia”. Foi o primeiro editor do Jornal Opção e publicou vários 

romances. Mudou se para Goiânia em 1963 e faleceu em 1994, aos 69 anos, ainda em Goiânia (DIAS, 2011). 
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leitor é uma revista para ser lida e devidamente apreciada, ou, então, honestamente 

criticada. Ela precisa de todos os gêneros de apreciação: a elogiosa e a pichadora. 

Mas que sejam honestos os seus propósitos, para que o segundo número saia melhor. 

Como vai sair, não é mesmo, Irondes? (RAMOS, 1974, p.5). 

  

 Note-se, também, que o enunciado de Ramos evidencia as dificuldades de 

infraestrutura para se percorrer os 48km entre Goiânia e Inhumas. Sua fala denuncia ao 

governo as más condições da rodovia, e sendo ele um escritor de peso da época, certamente 

usava de sua notoriedade para chamar atenção para o problema que atrapalhava a locomoção 

até Inhumas. Seu discurso demonstra também que fazer o festival era um desafio em vários 

aspectos, mas tendo superado os obstáculos o evento se mostrava promissor e se expandia. 

 Nota-se nos documentos, que a primeira edição da revista que cobre o GREMI de 

1971 a 1973 não exibe informações sobre o concurso de música, talvez porque estas 

estivessem a princípio contidas apenas nos folhetos. Já na edição de 1977, que cobria 

informações da realização do festival entre 1974 e 1976, as informações da área musical 

começam a aparecer.  

 No Jornal “O Popular”, edição de 1974, aparecem as normas para participar do 

GREMI de 1974, anunciado como 2º Festival Intermunicipal de Cultura76. Cada compositor 

poderia concorrer com no máximo duas músicas de sua autoria. Não concorreriam 

composições somente em solo. Não era obrigatório que a interpretação da música fosse 

executada pelo próprio compositor. A letra deveria ser enviada ao GREMI em dez vias 

mimeografadas e os artistas deveriam ir ensaiar na sede do Clube dos 30 dias antes do evento, 

na data anunciada na notícia. Duas categorias participariam: composição e interpretação. O 

responsável pelo setor musical na época foi o trinteano Otaviano Nascimento, enquanto que o 

presidente geral era Irondes José de Moraes. Ao final da notícia, a seguinte frase: “Jovem, seu 

talento é grande, mostre-o ” (GREMI, 1974). De acordo com o músico Adalto Bento Leal, os 

participantes mandavam, além da letra de música uma fita cassete com a gravação do aúdio da 

mesma e se fossem classificados recebiam um comunicado avisando as datas das atividades a 

serem realizadas pelo artista (LEAL, 2016). 

 A justificativa de sucesso está presente do discurso da artista plástica Maria 

Guilhermina, para ela o Gremi era sinal da “força de expressão da cultura jovem”. Assim 

ficou registrado seu discurso na revista do GREMI: 

 

São três noites de arte e beleza, onde o entusiasmo domina. De Goiânia, 

representando a Universidade Federal de Goiás, e a Universidade Católica, 

                                                           
76 A partir de 1976, a participação do evento foi aberta a outros Estados brasileiros (GREMI, 1977). 
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convidados de alto nível intelectual se sentam à mesa para uma sempre mais difícil 

tarefa de julgar e premiar os melhores. São três noites de alegria, de fé na juventude 

que cresce e salta para um futuro pleno de desafios e no qual querem marcar 

presença com realizações elevadas. A participação é global. O entusiasmo se 

transforma em canção ecoando nas mais distantes regiões do Estado, consagrado a 

ser um sólido apoio econômico-social do País. Em suma: o GREMI é a bandeira da 

cultura goiana em seu exemplo de força municipal que extrapola, já, as fronteiras de 

Goiás. Representa, a cada ano, revigorada mensagem da juventude à dignificação do 

espírito criativo nas letras e nas artes (GUILHERMINA, 1977). 

 

 Fica evidente, no GREMI, que os discursos de muitos participantes são marcados por 

regularidades envolvendo o significado do festival em Goiás. No trecho acima, é explorado o 

tema do evento ser uma das bandeiras da cultura goiana, como se fosse parte de um projeto de 

modernização da cultura de Goiás, que se expandia e se projetava, até mesmo fora do Estado. 

Acreditando no sucesso econômico do Estado, e na capacidade que o festival tinha de se 

crescer, Guilhermina pontua, no enunciado acima, o entusiasmo e a tarefa árdua da 

organização do evento que conseguia reunir um júri tão capacitado, autoridades nas artes que 

“julgariam”. Sinal disso era a presença de Belkiss Spenciere, e também de Ivan Lins, a partir 

de 1974, no júri musical do GREMI, simbolizando o intercâmbio entra a música erudita e 

popular. O discurso de Guilhermina, reforça o status “projetor”, de Goiás, que o festival 

começou a carregar.  

 A presença desses dois artistas no GREMI, representam o cruzamento entre a música 

erudita e a música popular, já que Belkiss expunha Goiás internacionalmente com a música 

erudita na época, e como já vimos anteriormente, desenvolvia papel importante na Escola de 

Música da UFG, participando ativamente dos festivais de música popular do Estado, além dos 

eruditos. Ivan Lins representava o artista dos grandes centros e que cultivava desde os anos 60 

o interesse por festivais, afinal, o início da sua carreira é marcado pelos festivais nacionais. 

Músico e compositor de arranjos refinados e populares, além de cantor também fez sucesso 

compondo músicas para artistas como Elis Regina, dentre outros. Algumas de suas músicas 

ficaram muito conhecidas nas trilhas sonoras das novelas brasileiras (IVAN LINS, s.d.). 

 Em matéria, escrita no Rio de Janeiro e publicada na edição especial de 1977, Lins 

falou da conjuntura política e musical vivida naquela época. Comenta que os artistas 

enfrentavam a dificuldade de chegar ao público, e, portanto, os festivais vieram como uma 

solução para esse problema, daí sua singularidade. Lins também chama atenção para as 

transformações, que até recentemente, à data da publicação da sua fala, os festivais 

proporcionaram. Mas, enfatiza que a música brasileira e as manifestações de arte no país 

estavam passando por problemas e um desses problemas era justamente o acesso do artista 

aos novos meios de comunicação e ao público em geral: “De 1960 para cá surgiu uma forma 
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desse artista, não só colocar em jogo o seu eventual talento, mas chegar ao público e às 

indústrias fonográficas e editoriais. Foi o Festival”.  

 

Não se pode negar a importância que tiveram os festivais de música popular na 

revelação de novos talentos. Durante os oito primeiros anos, os festivais chegaram a 

tal ponto que os compositores se agarravam a eles com unhas e dentes. Os festivais 

tinham uma força de divulgação e promoção muito grande (LINS, 1977, p. 33). 

 

 Entretanto, critica os grandes festivais, que até meados de 1972 fizeram estrondoso 

sucesso, e promoveram a sigla MPB, nos remetendo para o que historiador Marcos 

Napolitano chamou atenção, ao pontuar que o movimento de transformação da música 

brasileira entre 1965 e 1972, incluindo a era dos festivais nacionais, beneficiaram em grande 

saldo os artistas promovidos por esses festivais77. Para Ivan Lins o exagero comercial 

corrompeu as relações humanas no ínterim desses grandes festivais, e foi justamente aí que 

eles perderam um pouco do seu sentido inicial. Para piorar, veio a censura ferrenha. Lins 

ressalta também que a censura foi também responsável pelo término da era dos festivais 

nacionais televisionados: 

 

Conseguiam mudar continuamente os rumos da música brasileira, com uma 

participação no aspecto comercial. E falou-se em comércio, falou-se em dinheiro, e 

falou-se em dinheiro, a esquadrilha dó "olha o meu bolso aí" aparece mais louca e 

furiosa do que nunca. Então o lado cultural da coisa, o nível artístico, o respeito 

humano, a honestidade, a preservação de nossos valores, a qualidade e a 

autenticidade da arte, tudo tudo vai pro "brejo". E foi o que começou a acontecer. 

Festival virou sinônimo de "cifrão". A competição tornou-se massacrante, furiosa. E 

os grandes grupos econômicos injetando dinheiro e levando o seu tranqüilamente 

prá casa em meio ao circo incendiando. E no meio da arena, o compositor novo. 

Com o surgimento da censura, a coisa ficou ainda pior. Festival virou piada. 

Pouquíssimos se salvaram. E os festivais acabaram (Ibid.). 

 

 Todavia, o artista diz que a ideia do festival não havia morrido e por isso em todo o 

país os festivais continuavam a existir, porque não estavam “corrompidos pela máquina de 

fazer dinheiro”, se tratando de festivais amadores e semi-profissionais. Neste tom, o músico 

aproveita para fazer crítica à indústria fonográfica. Afirma que a indústria da música era  

“dura, egoísta, oportunista, desumana, tendo poucos interesses culturais, fechada que vive, nas 

engrenagens de gerar lucro rápido. Daí a importância de um festival como o GREMI, 

realizado numa pequena cidade com coragem maior que muita cidade grande “. Lins ressalta 

que os festivais do interior do Brasil tinham eram “carregados de uma pureza e de bom 

                                                           
77 “A Síncope das Ideias” (2007). Problematização presente no subcapítulo “A era dos festivais no Brasil: 

engajamento estético e ideológico” neste trabalho. 
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caratismo”, e revelavam mesmo que fragilmente artistas novos que de fato não tinham outra 

porta para bater. O artista defendeu em seu discurso os festivais amadores e semi-

profissionais, e ressaltou o GREMI dentro desse quadro, que seria motivo de orgulho para a 

região (Ibid.). 

 Para ele, o mais importante do festival era o interesse em levar a cultura ao maior 

número de pessoas possível e incentivar essas pessoas à participação das artes populares, 

cultivando novos talentos numa convivência familiar, nas suas palavras, “entre arte e povo”. 

Segundo ele, é essa “conexão” que poderia solidificar a cultura do país (LINS, 1977). 

 Em matéria publicada no jornal “Folha de Goiaz”, José Asmar, na época diretor de 

divulgação da Goiastur, cita o GREMI, inclusive , como um movimento de cultura que 

enfrentava percalços para vencer barreiras, enquanto crimes ganhavam “propaganda maciça”, 

em suas palavras. Sobre o movimento do GREMI Asmar destaca também que era um 

movimento que partia da juventde e em reação às propagandas negativas. Expõe ainda os 

motivos pelos quais o festival foi consolidado em Inhumas e ressalta o princípio do evento de 

acordo com o registro no cartório de Goiânia, além de mencionar que após a edição de 1976 

as portas do festival ficariam abertas a todos os outros Estados: 

 

Figura 28 – Plateia do GREMI, realizado no ginásio de Inhumas. 1976. Fonte: Revista do GREMI-1977; acervo 

particular dos organizadores do evento. 
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Embora os primeiros contatos sobre sua formação se desse em Goiânia, a terra das 

goiabeiras é que serviu de sede. Pois o Clube dos Trinta, seu patrono, é Inhumense. 

Seus objetivos, conforme registro no livro A, número 2, fl. 41, dia 05 de março de 

1970, no Cartório do 2o. Ofício, nesta Capital: intercâmbio cultural e social interno e 

externo; promoção de campanhas com fins beneficentes; procurar o bom 

companheirismo entre os sócios; incentivar a prática de esportes e difundi-los; 

prestação de serviços à comunidade Ali, em Inhumas, fica a sede. Porém, a filosofia 

de tal festival envolve a responsabilidade de todos os goianos e merece sua 

cooperação. Abre inscrições a todo o País. Assim como árvore, que finca suas raízes 

num só lugar, tendo seus ramos indo aonde podem (ASMAR, 1976). 

 

 Anunciando o evento de 1977, na edição especial que se referia aos anos anteriores, 

Brasilete Ramos Caiado78, júri da parte musical, completa o elogio saudosista ao evento, 

destacando que o GREMI era uma oportunidade para os artistas que viriam de longe, e um 

espaço pioneiro para os jovens, que ao seu ver eram “sopro de vida no cansaço do mundo”: 

  

Reais obras literárias, preciosas peças de arte, inéditas criações no mundo musical 

essa plêiade de idealistas que constitui o GREMI tem revelado anualmente aos olhos 

ávidos e ouvidos atentos de um júri e de uma plateia amadurecidos. É uma 

oportunidade ímpar para o artista, vez que o GREMI conseguindo furar as barreiras 

municipalistas traz valores de outros rincões brasileiros. O IX ENCONTRO já se 

avizinha e com ele esperanças de novas revelações e de dias de agradável 

convivência para o espírito sequioso de cultura e comunicação. Se os jovens são o 

sopro de vida no cansaço do mundo o "CLUBE DOS TRINTA de INHUMAS" com 

a sua juventude norteada para a filantropia, nobreza de princípios e pioneirismo é 

bem uma síntese de tudo isto. QUE OUTROS "GREMIS" FLORESÇAM POR 

ESSES BRASIS A FORA (CAIADO, 1977, p. 9). 

  

 Nos discursos acima acerca do GREMI, ficam claros a intenção e o desejo que os 

organizadores e os participantes tinham de expandir o festival para além das fronteiras 

goianas. Há também uma regularidade discursiva quanto à juventude, que para os jurados e 

promotores do evento, inclusive membros da imprensa, como vimos anteriormente, os jovens 

eram a chave para transformações e a certeza do futuro. Nas palavras de Brasilete Caiado e 

                                                           
78 Brasilete Ramos Caiado foi uma pianista goiana, formada também em letras. Era de família tradicional e 

imponente de Goiás: “filha do ex-presidente de Goiás, Brasil Ramos Caiado, tio do deputado federal Ronaldo 

Caiado, pertencente, portanto, a uma das mais tradicionais famílias da antiga Vila Boa. Seu irmão, Brasílio 

Caiado, médico generalista, foi prefeito da sua cidade, deputado estadual, presidente da Assembléia 

Legislativa, deputado Federal e Secretário da Justiça durante o governo de Ary Valadão. Tinha, portanto, a 

tradição de uma família que, durante muitos anos, dominou a política de Goiás, sob o comando do então 

senador Antônio Ramos Caiado, um dos vultos ilustres da República Velha”. No entanto, não pode se dizer 

que uma mulher como Brasilete tenha apenas como marca importante de sua história a sombra dos Caiado: 

“Ela integrou a Organização Vilaboense de Artes e Tradições (Ovat), entidade civil que se propôs a resgatar e 

preservar os bens culturais – materiais e imateriais – da Cidade de Goiás. Dentre outros serviços prestados à 

terra goiana, Bernadete foi fundadora da Faculdade de Filosofia da Cidade de Goiás, depois Faculdade de 

Filosofia Cora Coralina – atualmente unidade que integra a Universidade Estadual de Goiás.Quando teve 

início o movimento pró-inscrição da Cidade de Goiás na Lista do Patrimônio Mundial, da Unesco, Brasilete 

Caiado foi escolhida para presidente da Comissão encarregada de liderar tão árdua empreitada, que alcançou 

êxito, em 1999. Faleceu em 2003, vítima de um acidente de automóvel, deixando inumeráveis amigos e 

admiradores de sua personalidade afável e dinâmica” (BRANCO, 2015). 
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Asmar, o festival também era um espaço de nobreza, em que essa juventude poderia cultivar 

“bons valores sociais”. Tendo em vista que Brasilete Caiado fazia parte da elite goiana, seu 

comentário nos faz pensar também em como os pertencentes à esta classe se apropriam de 

movimentos culturais para defender seus próprios interesses. Nesse caso, podemos levantar 

questões acerca do interesse de determinados grupos sociais de afastar os jovens de valores 

que não eram considerados “morais”. Será que o jovem militante contra a ditadura seria um 

jovem de “bons costumes sociais e morais”? O discurso de Caiado, ao mesmo tempo em que 

tece elogio ao GREMI, estabelece também relações com valores conservadores da sociedade 

da época. 

 

 Depois das reportagens, geralmente palavras do Júri, podemos visualizar nas revistas 

as letras das músicas que venceram 1ª, 2º e 3º lugar nas edições de 1974, 1975 e 1976. 

Infelizmente, o áudio de muitas dessas músicas cantadas nos festivais não foram registradas 

naquela época, ou se perderam, restando delas, e nem sempre, só a letra nas revistas. 

Geralmente, o registro sonoro que conseguimos resgatar, vem de álbuns de artistas que tempo 

depois dos festivais as conseguiram gravar em disco ou, como vimos anteriormente, do disco 

Figura 29 – Mesa julgadora de música. GREMI 1974. Naire, João Caetano, Arthur Rezende, Brasilete Caiado, 

Belkiss Spenciere e Joisa Camilo. Fonte: Revista do GREMI-1977; acervo particular dos organizadores do 

evento. 
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que alguns festivais fizeram, mas não é este o caso do GREMI. Das músicas vencedoras de 

1974, a classificada em terceiro lugar foi “Passagem”, de Sebastião A. O. Filho e José Carlos, 

que chama atenção pelo retrato que ela “pinta” da vida79: 

 

PASSAGEM 

Da cabeça branca e corpo cansado 

Ele sai bem cedo 

Com seus passos lentos 

Levando na mente 

A lembrança viva 

Da vida penada 

Da vida sofrida 

Do sofrer constante 

Em troca do nada 

Do sofrer constante 

Em troca do nada 

Ele sai bem cedo 

Sem muito falar 

De mão calejada 

De tanto lutar  

Vai fazer a troca 

Do suor pelo pão 

Vai fazer a troca 

Do suor pelo pão 

Todo dia ele 

Vem contar prá gente 

Vem chorar contente 

Vem contar estória 

Fala do cativeiro 

Fala da evolução 

E sai bem contente 

Olhando pro chão 

Não tendo pressa 

Prá chegar Caminhante não há caminho 

 Se faz caminho andar (bis) 

 

 Nos enunciados do autor, ele se refere à luta cotidiana do trabalhador braçal, “de mãos 

calejadas”, que leva sempre na mente as lembranças “de uma vida penada e sofrida” sempre 

                                                           
79 Não há registro fonográfico dessa canção. 
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que vai “trocar o suor pelo pão”. Sem perspectiva, segue dia após outro e quando conta sua 

história fala do cativeiro. O discurso nos remete à exploração do trabalho, que até poucas 

décadas atrás era ainda muito forte no Brasil, lembrando que os direitos do trabalhador 

brasileiro só vieram a se fortificar na constituição de 1988: “Nos anos de repressão vividos 

durante o regime militar, o movimento sindical também enfrentava a resistência do 

empresariado que dizia temer que benefícios trabalhistas pudessem inviabilizar o crescimento 

econômico do país” (ALTAFIN, 2008). 

 Já em 1975, destacamos a canção “Contraste, de Luíz Humbero Guiotti, em que fica 

claro o discurso de crítica e enunciados de ironia ao “americanismo”: 

 

Eu gosto de samba, ela gosta de rock 

Eu vou de Bahia, ela é só Nova Iorque (Bis) 

Se sobrar tempo me mando pro Norte 

Um DC — 1080 ela toma amanhã 

Vai curtir Manhattan e o Empire State 

Enquanto eu curto Itapuã... "refrão" 

Se existe grilo procuro um terreiro 

Um pai de santo prá meu corpo fechar 

Enquanto ela na Clínica Mayo 

Por um check-up vai passar... "refrão" 

No madison squara Garden 

Alice Cooper ela disse que viu 

Na "boa terra", Castro Alves 

Fui de Bethania, Caetano e Gil... "refrão" 

Mas o barato é que existe outra transa 

O que é que faço prá me definir 

Ela vai de rock comendo banana 

Eu vou de samba, de calça Lee... "refrão" 

Mas essa estória é mesmo ouriçada 

Tem happy-ende com guitarra e tamborim 

Ela de jeans e eu de tamanco 

Eu sou mais ela, ela gosta de mim 

 

                                                           
80 Modelo de avião produzido nos Estados Unidos e vendido para diversos países entre o final da década de 1960 

e 1990: “O McDonnell Douglas DC-10, foi um novo marco na aviação de larga escala. Um trijato, 

ultramoderno, seguro e confortável para a sua época. A maioria das grandes empresas aéreas que se utilizavam 

de rotas transatlânticas, operaram o DC-10, também de muito prestígio junto as operadoras de turismo e 

empresas cargueiras. A produção do primeiro modelo foi iniciada em Janeiro de 1968 e, em 1971 foi feita a 

primeira entrega dessa aeronave para rotas comerciais. A produção continuou até o ano de 1989, com 386 

entregas na versão comercial e mais 60 na versão militar” (DOUGLAS, 2001-2017). 
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 Por outro lado, o discurso da música 

traz avante o contexto musical vivido na 

época, que também era influenciado pelo 

Rock, paralelamente à cultura do pop, e 

embora o rock só tenha predominado nos anos 

80, já surtia efeito por volta de 1975, contexto 

da canção, e de fato a referência à Alice 

Cooper na música faz todo sentido, tendo em 

vista que a música brasileira também sofreu 

essa influência, na primeira metade da década 

de 1970, do chamado Glitter Rock.  

 Em entrevista, o músico Adalto Leal 

fala que nessa época conseguia ouvir as 

músicas internacionais pela rádio e sempre que chegava um disco novo no Bazar Paulistinha 

em Goiânia. Destaca que no interior ele não tinha acesso a esse gênero de música, mas 

quando mudou para a capital passou a apreciar Beatles, Pink Floyd, Hurian Heep, Led 

Zeppelin. O autor destaca que em Goiás nessa época ele e outros músicos se interessavam por 

esses estilos musicais. Ouvir coisas diferentes era um meio de aprendizado para eles: “Era 

uma música mais arranjada, mais trabalhada, era uma coisa totalmente diferente na minha 

cabeça na época” (LEAL, 2016). 

 A primeira metade da década ainda foi marcada pelo sucesso meteórico dos Secos & 

Molhados, que duraria apenas dois anos, influência da androginia e do glamour do “glitter 

rock” (David Bowie, Roxy Music, Alice Cooper etc). Misturados à latinidade brasileira, 

apresentando uma postura agressiva em relação aos valores machistas da sociedade 

(BRANDÃO; DUARTE, 2004, p. 106). 

 Além do mais, “O produto opcional mais importante que surgiu para dividir o mercado 

da música de massa, nos EUA e fora dele, foi a música de dança (dance music)”, a música de 

discoteca, que foi produzida em massa na época e vendeu bastante também no Brasil, embora 

não tenha influenciado de modo marcante o fazer da música no país. Investimentos externos 

estavam vinculados à indústria fonográfica no Brasil, que era na década de 70 o quinto 

mercado fonográfico do mundo, período em que tanto a música pop internacional como 

nacional tiveram sucesso (Ibid., p. 108-109): 

 

Figura 30 – Belkiss Spenciere entregando o prémio 

para Guiotti, no GREMI de 1975. Fonte: Revista dp 

GREMI-1977; acervo particular dos organizadores 

do evento. 
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De certa forma, o fenômeno discotheque no Brasil veio afirmar o controle exercido 

pelos grandes meios de comunicação sobre o mercado discográfico, principalmente 

com a implantação das rádios FM em nosso país (1973-1974). Junto com as 

gravadoras, elas acabariam por controlar todos os canais de divulgação da música 

jovem, estabelecendo certos padrões de consumo e restringindo em parte as 

informações sobre os novos caminhos da música pop internacional, que seriam 

ditados, a partir de então, pelo emergente movimento punk (BRANDÃO; DUARTE, 

2004, p. 110). 

 

 Influenciados ainda pelo movimento de contracultura e por modelos estrangeiros como 

“Rollins Stones”, “Pink Floyd”, “Yes”, etc, surgia no Brasil o público desse tipo de rock, que 

era marginalizado pela mídia. Nesse contexto dos anos 70, surge, então, o rock progressivo, 

representado pelos “Mutantes”, “O Terço” e outros. Além disso, surgia um rock “mais 

pesado”, representado por Made In Brasil, Casa das Máquinas, Tutti-Frutti, etc. Ainda havia 

outro segmento de rock, chamado de Rock Rural que era uma mistura de música sertaneja e 

regional com o rock, que teve como principal representante o trio Sá, Rodrix e Guarabira 

(BRANDÃO; DUARTE, 2004, p. 105).  

 Isso, porque já havia um mercado jovem em expansão que queria novidades “fora dos 

padrões consagrados pela MPB” (Ibid.). Entretanto, embora faça alusão ao rock, na música, o 

sujeito acabou optando pela cultura brasileira e músicas nacionais: “Fui de Bethania, Caetano 

e Gil”. O sujeito avisa que pra se definir, ainda “vai de samba”: “O que é que faço prá me 

definir / Ela vai de rock comendo banana / Eu vou de samba, de calça Lee...". E esse 

enunciado não é por acaso, visto que esses nomes também se consagraram no decorrer dos 

anos 70 com a sigla MPB.  

 É interessante notar também que a calça de marca Lee à qual o autor se refere é uma 

marca ícone da cultura americana, que a partir dos anos 60 se expandiu para mais de 51 países 

(DIAS, 2016). E essa informação nos dá uma ideia da influência americana no Brasil em 

vários aspectos da cultura jovem. Era justamente um encontro e ao mesmo tempo um 

contraste de culturas, o que faz jus ao nome da música de Guiotti81.  

 No VIII GREMI em 1976, aparece outra música do compositor Luiz Humberto 

Guiotti, que com a música “Zeca” conquistou o 3º lugar do concurso: 

 

Zeca seca o pranto 

Seca o suor 

Que a vida é melhor (sem saber porque) 

A gente tem um adubo 

Que é quase tudo prá poder criar 

                                                           
81 Infelizmente, não obtivemos informações adicionais sobre o compositor da época. 
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Vê se crê sem alarde 

Nesta comunidade prá te sustentar 

Vale demais teu direito 

E mesmo pensando estreito 

Não é só a chuva que se pode esperar 

Monta teu sonho sereno 

Tem cura este veneno 

Mas isto eu não posso te ensinar 

Zeca sai do teu canto Sai da pior 

Tenha um grito maior 

Motiva e saiba ver 

Que o ser simples leva susto 

E perplexo com este surto 

Perde logo o lugar 

Tem açoite na sua crença 

Rasga a terra, a consequência 

E esquecer de ignorar. 

 

 Dessa vez, a letra é em tom imperativo, que pede pra Zeca secar o pranto e encarar a 

luta. Em convite à mudança o eu lírico pede a Zeca, que “mesmo pensando estreito” pode 

“montar seu sonho sereno”. O autor tenta mobilizar ainda mais o sujeito, “Vale demais o teu 

direito”. 

 

Figura 31 – Luíz Junqueira, Ivan Lins, Otaviano Ribeiro do Nascimento (organizador) e Lucinha Lins no 

GREMI. Inhumas, 1976. Fonte: Revista do GREMI-1977; acervo particular dos organizadores do evento. 
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  Na edição de 1976, o evento contou com a presença de Lucinha Lins, que prestigiou o 

evento e participou da comissão do júri, e ao final, entregou o prêmio de segundo lugar para o 

jovem Divino Rezende Vieira, conhecido como Didi, que fez a letra da música “Uma vez 

mais”82, em parceria com Paulo Celso de Melo Vieira, que compôs a melodia. A música foi 

interpretada por Lúcia Margareth: 

 

Um apelo 

Da natureza sentida eu sou 

Ouve quem quer e quem tem amor 

Não posso calar. 

Adianta sol 

Se aqui não existe um homem 

Prá receber seu calor em paz? 

Não, não adianta. 

Tempos passados 

Estão a mostrar Guerras infames 

Exemplos demais. 

Minhas Palavras 

Que tão inúteis 

Vagam no espaço 

Ouvidos não há. 

Eu queria 

Voz retumbante e forte ser 

Para ecoar nessas mentes mortas 

Chamando à razão. 

Que tristeza 

Ver que o homem não aprendeu 

Que o preço do mal é o próprio mal 

Prazer dos insanos. 

E assim de novo 

Tudo voltou 

Guerras, poeira, Mil gritos de dor. 

E outra vez 

Terra queimou 

Corpos tombados 

Molhados, suor. 

Contracanto 

Passado eu sou 

                                                           
82 Sem registro de áudio. 
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Quero mostrar minhas canções 

Perdidas são 

Mais uma vez 

E não tardou 

Uma vez mais 

Nem sei contar 

 

 De versos engajados, a música chama à razão, contando a trajetória do homem que 

vive em guerra, em um contexto de “poeira e mil gritos de dor” e “corpos tombados no chão”. 

Ressentido, o sujeito reclama de não ter ouvinte para seu clamor. Coincidentemente ou não, 

no contexto da música as vozes das denúncias eram silenciadas pela repressão e pela censura. 

Para o autor, a voz do sujeito era inútil e seguia perdida no espaço: “Queria ser voz 

retumbante e forte”. As duas músicas apresentadas nos festivais de 1976 trazem enunciados 

que evocam memórias traumáticas. Representações de dor e perda, e a vontade de traduzir a 

realidade nas canções: “Quero mostrar minhas canções”. Ao passo que incentivam o exercício 

de resistência cotidiana: “Zeca sai do teu canto Sai da pior, Tenha um grito maior”; “Eu 

queria Voz retumbante e forte ser, Para ecoar nessas mentes mortas, Chamando à razão”. 

 Vale lembrar que de 1970 a 1973 Goiás exibe um quadro de repressão às esquerdas. E 

os movimentos de luta no campo sofreram retaliações. De acordo com o depoimento de 

Tarzan de Castro, Goiás era um foco importante para as organizações de esquerda armada, 

que queriam deflagrar a guerrilha rural. Em 1970 Marcos Antônio Dias Batista, de apenas 15 

anos de idade, foi preso, torturado e seu corpo ainda se encontra desaparecido: 

  Em 1972, Ismael Silva de Jesus83 também foi morto por repressão. Em 1973 Maria 

Augusta Tomaz, uma guerrilheira boliviana que participava de ações das guerrilhas no Brasil 

foi morta na fazenda Rio Doce no município de Rio Verde e Jataí. No mesmo ano, Honestino 

Guimarães, que era líder da UNE foi assassinado. Paulo de Tarso Celestino, estudante de 

direito foi preso e torturado e teria sido visto pela última vez na Casa de Petrópolis no Rio de 

Janeiro (COLEGAS, 2011). 

                                                           
83 Ismael Silva de Jesus nasceu no interior de Goiás em 1953. Foi militante no movimento estudantil 

secundarista e filiado ao PCB. Ismael morreu em 9 de agosto de 1972, depois de ter sido levado preso para o 

10º Batalhão de Caçadores de Goiás (atual 42º BIMtz), comandado à época pelo coronel Eni de Oliveira 

Castro. Na versão da polícia militar na época, Ismael teria cometido suicídio na prisão, entretanto hoje se sabe 

que o estudante foi torturado e assassinado. A Comissão Nacional da Verdade concluiu que Ismael Silva de 

Jesus morreu em “decorrência das torturas e dos maus tratos infligidos por agentes do Estado em unidade 

militar, em contexto de sistemáticas violações de direitos humanos promovidas pela ditadura militar, 

implantada no país a partir de 1964”. Recomendou, portanto a retificação da certidão de óbito de Ismael Silva 

de Jesus, assim como a continuidade das investigações sobre as circunstâncias do caso, para a identificação e 

responsabilização dos demais agentes envolvidos (ISMAEL, 20--). 
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 De acordo com o historiador Arrais, títulos de propriedades que camponeses goianos 

conseguiram, com a vitória de Trombas e Formoso84,  foram revogadas e os principais líderes 

do movimento foram presos, torturados ou mortos. Inclusive José Porfírio, principal líder do 

movimento na época, que teve seu desaparecimento registrado em 1973 e nunca mais foi 

encontrado (ARRAIS, 2016, p. 109).Ainda de acordo com o autor, baseado nas informações 

do projeto “Memórias Reveladas”, o movimento de luta mais conhecido de Goiás foi sem 

dúvida a Guerrilha do Araguaia, na época tinha cerca de 70 integrantes, que com recursos 

limitados e armamentos ultrapassados foram sufocados entre 1973 e 1974 diante de intensas 

operações do exército. Nessas investidas dos soldados os moradores da região do Araguaia 

eram presos, pequenos comerciantes e lavradores, torturados para fornecer informações dos 

guerrilheiros clandestinos. A ordem recebida era de desaparecer com os guerrilheiros, não 

deixar rastros do movimento, não prender. Até os corpos dos mesmos desapareceram (Ibid). 

 O compositor Itamar Correia, seu amigo de infância, relata que, naquele tempo, todos 

já tinham perdido contato com Marcos, e ninguém sabia por onde ele andava: “Não esqueço a 

angústia do Waldomiro a procura de uma pista que levasse ao irmão. Dias duros foram todos 

estes anos para a vida da família”. Em sua opinião, de todas as notícias, a mais certa é que 

Marcos foi visto pela última vez em Porto Nacional, norte de Goiás na época, indo para 

Xambioá para entrar na Guerrilha do Araguaia. Sobre sua morte, narra que um médico da 

sociedade goianiense contou à mãe do jovem viu Marcos preso, com vida e depois torturado 

até a morte. Correia diz que o importante não era saber onde ele havia morrido, se na 

guerrilha ou não, mas constatar que quem matou Marcos não foi apenas um: “Foi o 

autoritarismo, foi a ditadura, foi a repressão” (CORREIA, 1981, p. 21). Diante de tal contexto, 

a expressão “Terra queimou” e “Corpos tombados”, fazia, literalmente, todo o sentido. No 

disco homenagem aos militantes que foram reprimidos durante a Guerrilha do Araguaia, 

“Araguaia meu Brasil” (1984)85, de Itamar Correia, a música “Xambioá”86 narra o acontecido 

                                                           
84 Segundo a antropóloga Maiara Dourado (2014): “o evento de Trombas e Formoso caracteriza-se em uma 

experiência de luta que se configura pela resistência armada de camponeses do norte do Estado de Goiás, no 

Brasil, em meados da década de 1950, que se rebelaram contra o processo de expropriação de terra liderada 

por um grupo de grileiros fortalecidos pelo legitimado suporte do governo do Estado. O evento reconhecido 

como Revolta de Trombas e Formoso se apresenta como um dos mais importantes conflitos camponeses do 

país, sobretudo, por seu protagonismo e organização política e social, tendo em vista a conquista do título das 

terras mediante o embate com grileiros e o próprio Estado. Em decorrência do Golpe Militar de 1964, o 

movimento foi desmantelado, vários líderes e participantes da Luta perseguidos e mortos e suas terras 

abandonadas mediante o processo de repressão e abafamento de um regime autoritário e ditatorial reprimida” 

(DOURADO, 2014, p. 10).  

 
85 Detalhes do disco virão logo mais adiante. 

86 Faixa 06 do Cd anexo. 
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na região que o próprio nome da música se refere. Trata se de um baião, que traz na letra a 

simbologia da força de um guerrilheiro que valia por trinta: 

 

Xambioá 

Mata virgem escura, foi lá 

Que no meio do mato 

Um amigo de infância 

Tentou começar 

 

Ah! Foi por lá 

Onde o povo sofreu pra contar 

Como um jovem sozinho 

Valia por trinta 

Em qualquer lugar 

 

Eh, Araguaia 

Rio Manso pra se navegar 

Quando o braço da gente 

Abraça a nascente 

E o novo Raiar 

 

Eh! Marabá 

Altamiram estreito, olhem lá 

Ainda briha até hoje 

A vida do povo 

Que morreu por lá 

 

Ei, meu irmão 

Você fez renascer o sertão 

E o maior contigente 

Não viu o tamanho do seu coração 

 

Pedra não para o caminho 

Fogo não queima o luar 

Eu já não canto sozinho 

Canto em Xambioá 
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 A memória em torno do Araguaia, palco da Guerrilha do Araguaia, foi colocada num 

baião “tropicalizado”. Instrumentos diversificados e de diferentes origens compuseram a 

canção: guitarra, piano, flauta, apitos de caça, violão, tumbadora (conga, instrumento de 

percussão), triângulo, bongô, violino, bateria e contrabaixo. A música, de ritmo alegre, contou 

ainda com vocal misto de vozes masculinas e femininas que deram à música uma 

característica mais singular ainda, lembrando a regionalidade, e canções de roda regionais 

(CORREIA, 1984) 

 Sobre a IX edição do GREMI de 1977, pudemos acompanhá-la apenas pelas notícias 

dos jornais. O suplemento cultural do jornal “O Popular” anunciava a referida edição do 

festival, destacando que mais uma vez o evento contaria com a presença de Ivan e Lucinha 

Lins (JORGE, 1977a).  

 Foi nessa edição que o festival recebeu o prêmio “TIOCO”, da UBE, pela atuação do 

GREMI no desenvolvimento cultural de Goiás (JORGE, 1977b). E embora a revista especial 

lançada em 1977 não abordasse o festival de 1977, mas os anteriores, há uma matéria de 

agradecimento de um dos organizadores do evento à UBE, e a todos os apoiadores do 

GREMI. Nessa matéria, conseguimos vislumbrar, também, o quanto as edições do festival 

cresceram desde sua fundação, tendo em vista que, nos primeiros anos, os recursos eram 

poucos: 

 

Não estou vaidoso por ter sido, por dois anos consecutivos, presidente do Clube dos 

Trinta de Inhumas; não estou vaidoso por ter sido e ser também o atual presidente da 

Comissão Central do GREMI; minha vaidade é pelo Clube dos Trinta, por Inhumas 

e por Goiás; por ver uma sementinha tão pequena germinar, florescer e dar frutos 

com tanta robustez, tenacidade e tão rapidamente como o GREMI.  Às vezes fico 

perplexo e maravilhado diante de tudo isto, e, é nestas horas que volto a rever o 

Vídeo Tape desta arrojada e aplaudida promoção trinteana, quando então faço, com 

que a máquina do tempo volte aos idos de 69, quando floresceu a ideia e a primeira 

realização. Parecia brinquedo ou mesmo um sonho utópico, quase sem participantes 

e público; poucos acreditavam nesta, até então fantasia, que para nós, Clube dos 

Trinta, era fantástico, pois, seria um festival ideal diferente dos demais que são só de 

música, Artes, ou literário, enquanto o nosso englobava os três setores. Apesar dos 

tropeços, foi possível as primeiras realizações apenas com o esforço do Clube e de 

algumas pessoas chegadas a este, simplesmente por simpatia, pois, nem órgãos 

municipais nem estaduais acreditavam que pudéssemos levar avante este 

empreendimento de tamanha envergadura. Os anos passaram, e, à medida que 

distanciávamos da primeira realização, aproximávamos dos créditos monetários 

municipais, pois, até então, tínhamos somente o público que aplaudia. Foi por volta 

de 1972, que o prefeito da época, Sr. Firmo Luiz de Melo e Souza, começou a abrir 

as portas da prefeitura para o GREMI, época em que surgiu as pequenas primeiras 

verbas. Desta época para cá, o crescimento deste nosso empreendimento foi vertical, 

tanto em organização como em conteúdo dos trabalhos apresentados. Na gestão de 

Domingos Garcia Filho, aí sim, a cobertura foi total, porque tivemos apoio moral e 

monetário; foi nesta época que conseguimos chegar aos cofres do Estado; falar com 

o Governador e Secretário da Educação; mostrar à cúpula governamental o valor do 

festival inhumense, e, já em 1974 recebíamos da U.B.E. (União Brasileira dos 
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Escritores — Secção de Goiás), o “Troféu Tiocó" como sendo a cidade do interior 

do Estado que mais promovia cultura (SANTOS, 1977, p.7). 

 

 Em outro trecho do discurso acima, Sílio Santos faz um agradecimento especial à 

imprensa, que, segundo ele, sempre ajudou na cobertura do evento, e faz ainda uma menção 

especial ao CERNE, que era responsável pela confecção da revista do GREMI, embora a 

edição da mesma também fosse de responsabilidade da própria organização do festival. Além 

disso, o “obrigado” especial foi direcionado, principalmente, à própria comunidade. Fica 

exposto, no enunciado, o saudosismo em forma de orgulho, que o autor demonstra ao falar 

sobre ser um trinteano, pertencente ao “Clube dos Trinta”: 

 

Queremos, de uma maneira carinhosa, agradecer a imprensa escrita, falada e 

televisada, que têm nos ajudado muito na divulgação do GREMI. A eles nosso 

reconhecimento e eterna gratidão. Não poderíamos deixar de falar naqueles que são 

os responsáveis pela confecção desta revista, Dr. Gladston José Lemos, 

superintendente do CERNE, que soube reconhecer o nosso trabalho, e, gentilmente 

possibilitou ao Clube dos Trinta e GREMI, a publicação desta, e, ao Dr. José Asmar, 

diretor de divulgação da Goiastur que muito nos incentivou. Estendemos também, 

nossos agradecimentos, à comunidade inhumense em geral, pelo apoio que sempre 

tem dado ao nosso festival; desde o mais humilde até aos participantes, que são a 

razão de ser do G REMI. Somos felizes por tudo isto, e, por vermos, ao se aproximar 

a nona realização, no rosto de cada trinteano e também da Comissão Central do 

GREMI a alegria pelo trabalho e o sorriso como certeza de vitória (SANTOS, 1977, 

p.7). 

 

 Nos festivais seguintes, 1977 e 1978, o júri musical contou com a presença do maestro 

Leonardo Bruno, que na época regeu a orquestra da TV Globo no FIC - Festival Internacional 

da canção, e a partir daí foi contratado pela emissora como diretor musical. 

 Na edição de 1978, o primeiro lugar na categoria de interpretação musical foi para 

Genésio Tocantins, que na época ainda usava o nome Genésio Sampaio. Sua música, “Canto 

de arribação”, foi gravada posteriormente em disco em 1988, no disco “Rela Bucho”. Sobre o 

disco, Genésio fala o seguinte: 

 

Em 1988, gravei o meu primeiro disco vinil, o LP “Rela Bucho”, RGE, produção e 

arranjos do maestro Rildo Hora, maestro Leonardo Bruno e o maestro Geraldo 

Vespar, com tudo que tinha direito uma produção fonográfica, com esse disco fui 

indicado em quatro categorias no 2º Prêmio Sharp de Música Brasileira-1989, 

“Melhor Disco”, “Melhor Música”, Melhor Arranjo” e “Cantor Revelação”, 

categoria que fui premiado com o troféu “Dorival Caymmi” (TOCANTINS, 2011). 

 

 Na ocasião do festival de 1978, sua participação com composição e interpretação 

própria chamou atenção do maestro Leonardo Bruno, que deu seu parecer sobre o GREMI, 

Genésio e outro participante. Para ele Genésio era “um exemplo típico da resistência”: 
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O GREMI foi bom demais e peço a Deus que vocês não desanimem, que não 

deixem de fazer mais um acontecimento como este. É uma coisa da maior 

importância, como já disse, e que poderá revelar muita gente boa, por exemplo esse 

menino Genésio, é um exemplo típico da resistência, do que há de folclore e de 

valor maior dentro desse Brasil, mais fortes que as discoteques, que a influência da 

máquina, que consome o folclore brasileiro. É maravilhoso, pode estar certo 

(BRUNO, 1979, p. 9). 

 

 A opinião do maestro estava de fato certa, pois Genésio Tocantins, nascido em 

Araguatins, no chamado Bico de Papagaio de Tocantins, recebeu fortes influências da 

Guerrilha do Araguaia, como ele próprio declara, além de expor em sua arte diferentes 

gêneros da música brasileira, principalmente do norte e do nordeste: 

 

Minha música sempre foi meio guerrilheira, minha poética nasceu e cresceu no meio 

desse contexto cultural-social-político. Sou um artista comprometido com meu 

tempo, com os temas contemporâneos, num país de tantos ritmos, sou apaixonado 

pelo o baião, samba, coco, frevo, ciranda, bumba-meu-boi, apaixonado pelo Brasil 

(TOCANTINS, 2011). 

 

  Nascido no norte de Goiás, atual Tocantins, que até 1988 ainda não havia se separado 

do Estado, Genésio Tocantins colocou elementos tão fortes da sua região em sua arte que o 

próprio governo tocantinense reconheceu a música “Hino ao Tocantins” como hino oficial do 

Estado. Genésio aprendeu a tocar nas feiras de Goiantins com seu pai. E então se mudou pra 

Ceres -Go e já na década de 1970 fez parceria com Juraildes da Cruz e com ele alcançou 

várias conquistas em festivais, seguindo carreira solo na década de 1980:  “Conheci Juraildes 

também nortista e começamos uma parceria promissora, formamos uma dupla que marcou 

presença no cenário brasileiro através de apresentações em programa como o "Som Brasil" 

TV Globo, apresentado por Rolando Boldrin” (Ibid.). Sua trajetória é marcada por premiações 

e sucessos. Os festivais, entretanto, marcaram sua carreira. Tanto que depois de participar do 

GREMI em 1978, participou do festival da TV TUPI em 1979. Genésio participou de dezenas 

de festivais espalhados pelo Brasil, e assim narra sua jornada no palco destes eventos tão 

singulares naquela época: 

 

Vieram os festivais com destaque para o Festival da Canção Brasileira-1979, 

realizado pela TV Tupy, onde nomes como Fagner, Dominguinhos, Alceu Valença, 

Jackson do Pandeiro, Zé Ramalho, Elba Ramalho, Valter Franco, Caetano Veloso, 

Jorge Ben Jor, já reconhecidos e outros nem tanto; Kleiton e Kleidir, Juraildes da 

Cruz, Genésio Sampaio (Tocantins), Celso Viáfora, Osvaldo Montenegro, entre 

outros. Ainda era ditadura, o que fez do festival, o palco principal para alguma 

manifestação artística ou popular, todo um esquema de segurança, e todas as 

canções já haviam passado previamente por uma análise do órgão censor 

responsável. Jornalistas, produtores, artistas, cantores, compositores, editoras 
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musicais e gravadoras, todas buscando algum sucesso imediato. Músicos, maestros, 

intérpretes, nos bastidores é que acontece o desenrolar das cenas que vão contar 

parte dessa história do Brasil, através dos festivais que revelaram as mais belas 

canções da MPB. “Quem me levará sou eu” (Dominguinhos e Manduca) foi a 

grande vencedora, com uma visceral interpretação de Fagner, “Canalha” (Valter 

Franco), segundo lugar, "Bandolins" (Osvaldo Montenegro), terceiro lugar, e por 

decisão do corpo de jurados duas canções; “Tempo de Colheita” (Genésio 

Tocantins), interpretada por Toninho Café, Juraildes da Cruz e Genésio Sampaio 

(Tocantins), “Menção Honrosa”, juntamente com a música “Maria Fumaça” 

(Kleiton e Kleidir), alem de várias críticas positivas em jornais, revistas, rádios e 

TVs que faziam a cobertura do festival. Desde então os festivais foram um caminho 

natural para a exposição da minha arte musical, do Amazonas ao Rio Grande do Sul, 

do Mato grosso ao Espírito Santo, segui a “trilha dos festivais”, onde fui agraciado 

com prêmios e troféus em mais de uma centena desses concursos (Ibid.). 

 

 

 Genésio afirma que outros parceiros para além de Juraildes da Cruz também 

contribuíram com o seu fazer poético. Dentre eles destaca Braguinha Barroso, Hamilton 

Carneiro, Wanda e Adalto, Lucas Farias e Tião Pinheiro. Conta também que a música “Frutos 

da Terra” (Genésio/Hamilton), que até a atualidade ainda é o tema do programa de televisão, 

marca toda uma geração, “que cresceu vendo e ouvindo “Frutos da Terra”, produzido e 

apresentado por Hamilton Carneiro” (TOCANTINS, 2011). 

 E pensar que este mesmo artista subiu nos palcos do GREMI, e que naquele mesmo 

palco que conheceu muitos dos seus companheiros e apoiadores. 

  Como o caso do maestro Leonardo Bruno, também organizador do seu disco em 1988 

juntamente com o também maestro Hildo Hora, que com ele fariam história. Disco com o qual 

chegou a ganhar prêmio de melhor disco de música regional Brasileira – Prêmio SHARP 

(CRUVINEL; CHAFFIN, 2006). 

 Sobre este festival nacional de 1979, Juraildes da Cruz, que participou juntamente com 

Genésio de vários festivais, dá seu depoimento, dizendo que de fato o momento foi muito 

importante pra sua carreira, mas confessa que naquele tempo eles ainda não tinham 

maturidade: “Foi um festival importante onde conhecemos as pessoas mais importantes da 

música brasileira. Mas não tínhamos maturidade, éramos muito rudes, bichos do mato. 

Considero-me muito bicho do mato ainda hoje, mas já com uma visão mais ampliada, de 

como são as coisas...” (NAQUELES, 2015). 

 O cantor Pádua recorda do momento em que apoiou os dois artistas em São Paulo, 

como jornalista: 

 

O último festival que fui apoiar fora daqui, e na verdade fui como jornalista, foi em 

1979, que o Genésio e o Juraildes estavam na final, no último festival da TV Tupi, 

realizado em São Paulo, cujo vencedor inclusive foi Fagner, com a música “Quem 

me levará sou eu”. E esse festival revelou muita gente boa... O Jura e o Genésio 

receberam menção honrosa cantando “Tempo de colheita”, junto com “Maria 
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Fumaça” que nem sei se eles chegaram a gravar depois. Nesse festival participaram 

Caetano Veloso, Zé Ramalho, Alceu Valença, com “Coração Bobo”, e eu, Jorge 

Braga, Ziraldo, estávamos nos bastidores... não acabei cantando, fomos torcer para o 

Jura e o Genésio, que acabaram sendo menção honrosa nesse festival (NAQUELES, 

2015). 

  

 Em entrevista à autora deste trabalho, Juraildes conta sua trajetória musical e diz que 

aprendeu a tocar violão sozinho logo cedo. Morava em Aurora do Norte, que ainda não era 

Tocantins, e mudou pra Goiânia aos nove anos de idade. Para ele, a música é “uma natureza 

viva”. Relata que por volta de 1976, jovem, com 20 anos, fazia serenata com os amigos e um 

desses amigos havia se inscrito no GREMI, mas cortou o dedo e não podia tocar na 

apresentação, foi então que convidou Juraildes que teve nessa época seu primeiro contato com 

os festivais. Foi o primeiro passo para inscrever composições próprias. Falou ao amigo que 

aceitaria inscrever as músicas de autoria dele também: “Bom, eu tenho duas músicas. E com 

uma característica bem de Amado Batista, da época. E a outra assim, mais voltada para o 

espírito crítico, indagador das coisas, questionando a vida já né”. O amigo pediu a letra para 

passar e carimbar pela censura e enviou pro festival, se preparou para as apresentações e 

assim se envolveu na paisagem sonora do GREMI. Da Cruz relata que tudo acontecu assim, 

por acaso: “Não tava envolvido nesse universo. Eu vivia num mundo ainda bem feio, alienado 

assim. Quer dizer, sem muita abertura prás coisas. Embora, essa canção, “Pai João”, já era 

uma música que tinha a ver com o espírito crítico” (CRUZ, 2016).87 

 A música a que Juraildes se refere é a história de uma pessoa que vem do sertão em 

busca de sobrevivência, de encontrar um mundo novo e cheio de possibilidades, só que se 

descuida e é atropelado: “Aí a alma de quem tá descrevendo aquela situação é que faz os 

questionamentos”. O sentido crítico ao qual Juraildes colocou em uma de suas primeiras 

músicas nos festivais, e especificamente no GREMI tinha o discurso voltado para o 

questionamento da sobrevivência, das dificuldades da vida. Conta em parte, uma 

representação da desigualdade social, do êxodo rural, das resistências cotidianas. Era o início 

de participação em mais de cem festivais pelo país. 

 De acordo com Da Cruz nesse início de carreira ele ouvia músicas de Roberto Carlos, 

que era um rock bonito em sua opinião, e Luiz Gonzaga, o rei do baião. Gostava também de 

ouvir músicas do gênero sertanejo de raiz, “caipiras”: “Eu gosto de Mineiro Italiano, Tião 

Carreiro e Pardinho, a Bolero de Ravel. Independente do estilo, o importante é o lado 

verdadeiro que a música expressa”.  Ainda na década de 1970 o artista conta que ganhou um 

disco do Geraldo Vandré e ficou apaixonado: “Foi o primeiro que eu escutei dentro de MPB. 

                                                           
87 Entrevista concedia por Juraildes da Cruz à Nayara Crístian Moraes, Goiânia, 2016. 
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Aí eu falei ‘esse povo que faz essas músicas, que legal’, aí comecei a escutar Geraldo Vandré, 

Caetano Veloso e Gilberto Gil”. Ao ser perguntado se essa música o influenciou e em qual 

gênero musical sua música se define, responde que sua música é uma música popular. 

Responde que ficava incomodado quando as pessoas diziam que sua música era uma música 

regional. Porque sente que as pessoas falam com “estereótipo, uma coisa que não é positiva, 

marginalizando o que você faz. Mas isso é resquício da visão dessa grande indústria”. “Se não 

dá dinheiro, não presta”. Sobre a música regional e sua música diz:  “Hoje eu vejo que a 

música regional tem história, ela tem geografia, antropologia, arqueologia, ela tem filosofia. 

Tem tudo. Minha música hoje é meu canal, meu ponto de vista. A minha visão a respeito da 

vida”.  

 Fala que o tempo dos festivais eram outros: “Era uma época que você podia agendar 

festival todos os dias da semana”. Eram em vários Estados brasileiros, mas ele destaca que ia 

muito nos festivais de São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Sobre essa trajetória 

destaca o sequinte: 

 

De repente, eu que não conhecia a música brasileira, até mais ou menos 19 anos. 

Essa considerada música (?) considerada música popular, Caetano, Chico, Gil... Esse 

povo, né! Na época os Novos Baianos, Geraldo Vandré. E de repente eu me vi num 

festival, eu e Genésio participando de um festival, onde participava desse festival 

Caetano Veloso, Jaques do Pandeiro, Alceu Valença, Zé Ramalho, Elba Ramalho, 

Fagner, Osvaldo Montenegro, Valter Franco e aí vai... Então, participando desse 

festival, com essas figuras, que são quem realmente ilustraram a música popular 

brasileira com brilho. Esses compositores... Eu me vi assim, de repente... Aquilo é 

uma surpresa muito... Eu não imaginava... De repente, estava lá participando e a 

gente conseguiu ficar em quarto lugar e menção honrosa, nesse festival da Tupi. Da 

Tupi em 1979. E aí... Aquilo alí deu um upgrade, trouxe pra nós, assim, um... Nos 

revelou nacionalmente, dentro daquela época, dentro daquele contesto histórico 

musical. Naquela época a gente ficou bem conhecido. E conhecemos (?), grande 

produtor de música brasileira. A gente chegou a fazer um CD com ele e tal... Mas, a 

nossa música tinha uma cara muito de chão mesmo, naquela época! E é o tipo de 

coisa, assim, que eles fazem questão de não divulgar muito na mídia. Mas, foi muito 

importante. Tive oportunidade de conhecer... Também foi quando tava começando o 

programa do Som Brasil e eles nos viram participando de festivais e nos levaram 

para participar do programa. Isso nos divulgou, na época, para o Brasil todo. Nós 

participamos mais de uma 10, 15 vezes no programa do Som Brasil. Fizemos shows 

com Rolando Boldrim, Pena Branca e Xavantina nesse Brasil afora. Porque o Som 

Brasil tinha uma caravana que saia fazendo apresentações e nós estávamos nessa 

caravana. Uma hora era Dominguinhos, outra hora era... É ainda um programa que 

resgata música de qualidade, nesse Brasil. Lá no programa vai quem é conhecido na 

mídia e quem não é. Foi importante nessa época porque nos divulgou e nos colocou 

no cenário de uma certa forma (CRUZ, 2016). 

 

 Em reportagem, conta que os festivais eram uma vitrine “para quem não nascia dentro 

dos holofotes, com padrinhos” Para ele, era a oportunidade de mostrar o seu trabalho, subindo 

no palco e cantando. Embora relate que não gostava de competir: A arte como competição 
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não cresce. A tendência é se atrofiar com o passar do tempo. Mas não tinha outra forma. O 

festival servia como um ponto de apoio para um salto maior. O artista não pode é conviver 

com ele eternamente (NUNES; HENRIQUE, 2007). 

 Acerca da estética musical de seu trabalho ao longo dos anos, responde que ao longo 

de sua carreira sempre buscou coisas novas, mas hoje está “mais tranquilo”: “Eu já fui mais 

buscador de sonoridade musical. Ouvia os Beatles que seus vizinhos tocavam, rock da jovem 

guarda e programas do radialista Morais César88 também, depois sintonizava nos canais de 

MPB. Ressalta que o jurado dos festivais que mais o marcou foi Ivan Lins: “Porque foi o 

primeiro que eu conheci da música brasileira, desses grandes compositores da música 

brasileira, foi o Ivan Lins”. No depoimento, lembra se do maestro Leonardo Bruno, que 

também estava sempre no GREMI e diz que os dois artistas o marcaram.  

 Sobre a ditadura em Goiás conta que logo depois que chegou em Goiânia, em1964, ele 

ainda menino, observou a cena de intervenção no governo de Mauro Borges sem entender o 

que estava acontecendo: “Foi quando Mauro Borges, foi retirado a força do Palácio. Aviões 

davam voos rasantes aqui. E eu não sabia o que que era aquilo não. Eu tava chegando aqui... 

Eu não, não... Não sabia da gravidade, pra mim aquilo alí era uma exibição. Depois é que eu 

fui ver que a gente tava vivendo um período de conflito político...”. Ao ser perguntado se na 

sua adolescência em Goiânia participava de algum engajamento político, artístico, traça um 

retrato da sua condição social naquele momento em que a sobrevivência segundo ele era o 

objeto central de sua vida e descreve quando teve clareza acerca da ditadura: 

 

Quando era adolescente não tinha aquela noção. Vim pegar no violão lá pelos meus 

16 anos, 17... Não tinha... Essas coisas vieram clareando pra mim aos poucos. Até 

porque meus pais eram analfabetos e eles não tinham muita interação com relação a 

situação política do momento. A gente tava aqui doido pra sobreviver. Morávamos 

num barraco feito de saco de cimento. Não era um barraco feito de cimento não. 

Saco de cimento procurando sobreviver num lote invadido ainda, ninguém tava... Aí, 

depois é que eu fui ver o que que é, e fui tomar pé do que estava acontecendo 

naquela época depois. Depois dos vintes anos, que eu fui me inteirar que estava 

vivendo um período de conflito político, de ditadura, uma ditadura explicita. Com 

tortura e tudo, com uma participação da sociedade civil também. Coisa explicita. 

Explicito porque estava claro que tinha e se tivesse enquadrado dentro daquilo que 

eles acham que não deveria ser, tava sujeito a ser torturado. Por isso é que foram 

criadas metáforas pra gente dizer o que precisava ser falado, sem correr o risco de 

ser censurado aquilo que a gente estava falando, sem ser condenado pelo que tava 

falando. E mártir? Não sou besta, herói, como diz Raul Seixas (CRUZ, 2016). 

                                                           
88 Foi um importante radialista e incentivador da música sertaneja de Raiz em Goiás. Segundo Marrequinho 

(2010), ele se lançou na Rádio Anhanguera em 1955, quando a rádio iniciou suas atividades, seus programas 

famosos eram "Nossa Fazenda " e "Preferência Sertaneja". Nessa época os programas de rádio eram 

importantíssimos para construção e divulgação de carreiras musicais. Posteriormente transferiu-se para a 

Rádio Brasil Central, com o programa "Nossa Fazenda" que permaneceu no ar enquanto seu titular viveu. 

"Nossa Fazenda". Esse último programa continuou mesmo após seu falecimento (SOUZA, 2010, p. 70). 
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É interessante observar que Da Cruz fala de um tema às vezes tabu entre os artistas 

dessa época, porque não querem ser vistos como alienado. Ele fala claramente do medo que 

tinha de ir contra a ditadura em movimentos políticos e sofrer consequências. Ao mesmo 

tempo evidencia que de certa forma encontrava outros meios de fazer sua contestação social 

de modo geral. O artista expõe inclusive sua visão acerca do que era resistir. Ideia que vai ao 

encontro com o conceito de resistência que propõe Michel Foucault: 

 

Eu não tinha um envolvimento político com as coisas assim. Envolvimento político 

de tá... Até porque não era doido de bater de frente... As pessoas que tinham... As 

pessoas que eram mais arrojadas, que eram mais destemidas ou quem não tinha 

amor a vida mesmo, eles se posicionava contra. Bater de frente é chegar pro cara e 

dizer: você é um grande filha da puta. Isso a gente não pode fazer. Mas, você não 

pode também jogar fora seus ideais, aquilo que você acredita. A forma com que 

você... A sua visão da vida. Eu acho que é uma coisa que você tem que preservar e 

ela flui através do que você faz. Através das suas músicas, das suas poesias... De 

uma certa maneira você está resistindo...” (CRUZ, 2016).  

 

 Em seu discurso, a resistência aparece de forma sutil, preservada, em meio à música e 

poesia, complementando a teoria de que vivemos em uma sociedade onde todas as relações 

são relações de poder. Exercer o poder através da resistência, que é parte do mesmo, através 

de uma música, de um canto, de um enunciado é um exercício de poder. Sobre a censura, 

interdições explícitas dos discursos na ditadura, nas músicas que seriam apresentadas nos 

festivais fala que passar a música pelo censor já era rotineiro: “Pra música ser inscrita, ela 

tinha que passar pela censura sim. Na época tinha que passar. Mas, isso já era normal. Se não 

passasse não participava, fazer o quê?” (CRUZ, 2016). 

 Ainda sobre resistências, podemos dar como exemplo a música “Cotidiano”, 

interpretada e composta por Paulo Celso, que participaria do GREMI de 1978, evidenciando 

enunciados de lutas cotidianas. Pobreza, choro velado, alegria contida, rosto suado de trabalho 

árduo, sofrimento. Enunciados que se mesclam: 

 
Dia corrido, dia sofrido, dia danado 

Rosto suado, choro velado e tudo mais. 

Noite deitado, amor de Maria, 

Compensação 

De novo bem cedo, é o trabalho, 

Repetição. 

Mas, enfim, 

Cessa o pranto, meu irmão. 



 
 

195 

Vem ouvir a razão desta canção, 

Que alguém fez, 

Numa conscientização do viver. 

 

Triste fim, 

Mas melhor que ignorar é saber, 

E muita força pra aceitar, 

Com firmeza, 

Talvez com grande tristeza 

Mas o que se há de fazer. 

 

E toda a vida no homem 

E deixa a vida rodar 

E bota o homem na vida 

E deixa o homem chorar. 

 

E bota o riso no pobre 

E deixa o pobre sonhar 

E bota o sonho no dia 

E deixa o dia durar 

 

E bota o samba na roda 

E deixa o povo sambar 

E bota o triste no samba 

E deixa o samba alegrar. 

 

E bota o ódio na morte 

E deixa o ódio matar 

E bota o amor na vida 

E deixa a vida lucrar 

 

E bota o mundo no tempo 

E deixa o mundo girar 

E bota o tempo na terra 

E deixa o tempo passar 

 

E bota o dia no dia 

E bota o tempo no tempo 

E bota a mão na cabeça 

E bota um fim neste canto 
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E bota o dia no dia 

E deixa o tempo passar 

E bota o tempo no tempo 

E deixa o tempo passar 

E bota a mão na cabeça 

E deixa o tempo passar 

E bota um fim neste canto 

Fazer? Que se há. 

 

 Sobre a marcante edição do X GREMI, 1978 o jornal O Popular publicou uma matéria 

especial relacionada ao festival recapitulando sua trajetória, desde sua fundação, ressaltando 

mais uma vez a questão da juventude e a expansão do festival: 

 
Não se pode dizer que o Gremi é um movimento cultural exclusivo de Inhumas, já 

que, hoje, de todo o Estado se inscrevem jovens que desejam participar daquele 

movimento de sadio objetivo, revelando novos talentos, premiando os vencedores, 

abrindo-lhes as portas do sucesso e, a cada ano, divulgando-lhe os trabalhos. É o 

Gremi vivo, à altura de uma tradição já consolidada. O Gremi não representa a 

vitória deste ou daquele jovem, deste ou daquele nome. Os méritos são de todos, são 

da juventude, são daqueles que, procurando aprimorar sua própria cultura, 

preocupam-se com o despertar de talentos outros, em prol do próprio nível cultural 

do município (LYRA, 1978). 

 

 Para o jornalista Jorge Lyra, escritor da matéria, o GREMI era a força de um 

movimento. Depois de tratar da trajetória do evento, o jornal aborda as três noites de festival 

vividas em 78, que segundo Lyra era “ a realização do maior festival de cultura do Centro-

Oeste brasileiro” A festividade se deu no Ginásio Frimo Luiz de Melo Souza, que segundo o 

autor estava “apinhado de gente” e contou com a presença de famosos escritores como  José 

Mendonça Teles, Miguel Jorge, António José de Moura, Maria Helena Chein, Aidenor Aires, 

Brasigóis Felício, Francisco Martins, leda Schamaltz e Roberto Fleury Curado (LYRA, 1978). 

 Especificamente sobre a parte musical, a matéria do jornal supracitado destacou a 

presença do maestro Leonardo Bruno e da banda do SESI de Brasília “dando o tom de alegria 

com seus acordes”: “O espetáculo foi deslumbrante em todos os seus momentos”. Por fim, 

Lyra discursa sobre o GREMI de modo poético e deslumbrado, concectando o festival às 

premissas da cultura brasileira: 

 

Gremi representa um exemplo que deve ser seguido por toda a juventude brasileira. 

No momento em que se encerrou a maior festa de cultura do centro oeste brasileiro, 

quando os aplausos uníssonos quebraram o silêncio que a noite alta fazia pairar por 

sobre a cidade, exceto no ginásio Firmo Luiz, parecia que eles estavam acordando as 
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velhas Inhumas, habitantes do antigo vilarejo que, despertadas, galgavam os céus em 

voos altos. Naquele instante não eram as Inhumas, pássaros que alçavam voos 

condoreiros: era a própria Inhumas, cidade que voava alto, bem alto, nos céus da 

cultura brasileira (Ibid.). 

 

 Já o XI GREMI89, apareceu na página dos acontecimentos importantes do ano de 1979 

também no jornal “O Popular”. No anúncio o destaque era o empossamento de Otaviano 

Ribeiro do Nascimento como o novo presidente do GREMI. E este anunciou que mais uma 

vez Ivan Lins estaria participando do evento, assim como o maestro Leonardo Bruno. Além 

desses o festival contaria também com a presença do artista Paulinho Tapajós (JORGE, 1979, 

p. 2). 

 Ainda em 1979, o mesmo jornal publicou, logo a seguir ao evento, uma matéria que 

informou os resultados do festival em todas as áreas, e relatou também, mais uma vez a 

importância do GREMI para a sociedade goiana. E foi Juraildes da Cruz que mais uma vez 

recebeu o primeiro lugar de composição própria com a música “Boia fria”, repetindo seu feito 

anteriormente, em 1976. Genésio Tocantins também alcançou classificação ficando em 3º 

lugar, e Juraildes novamente em 4º lugar. Na categoria de melhor interpretação, o primeiro 

lugar foi para Lúcia Margareth Rezende, com a música “Folhetin” (CLUBE, 1979, p. 4).  

 Como vimos, o GREMI adentrou a década de 1970 com objetivos claros de expansão. 

Venceu as barreiras das adversidades econômicas passadas no país e conseguiu trazer para o 

festival nomes memoráveis da música brasileira e regional. Angariou apoiadores influentes. 

Os discursos que se mostraram nessa fase refletiram não só as inovações no panorama 

musical brasileiro, mas também os lamentos do cotidiano, os desafios do momento. 

  

3.3 O GREMI entre 1980 e 1985: rumo às "Diretas Já" 

 

 Na edição seguinte, já em 1980, o contexto do GREMI já era definido por um Brasil 

que ainda intentava caminhar para a democracia. Já desde 1974, o general Ernesto Geisel 

assumiu a Presidência do país com o compromisso de levar o mesmo à abertura política 

(LUNA; KLEIN, 2014, p. 99).  

 Economicamente, foi uma década marcada pela inflação: “Houve um crescimento 

rápido e considerável, mas a inflação logo chegou ao patamar dos 100%, o déficit nas 

transações correntes superou os 5% do PIB, as reservas diminuíram” (Ibid.). Tendo em vista 

esse panorama, podemos compreender as seguintes palavras do editorial da revista GREMI 

1981, que cobriu o GREMI de 1980, e que anunciava o do ano da edição da revista: 

                                                           
89 Não obtivemos a revista GREMI do ano referido. Utilizando como fonte apenas as notícias de jornais. 
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Numa época em que se fala apenas em dinheiro, em guerra nuclear, inflação e no 

novo preço do petróleo, ainda se encontra um pouco de poesia num gesto, num 

olhar, num aperto de mão, numa palavra amiga... e até mesmo em cada página dessa 

revista. Poesia dedicada a você, que possui um pouco, se não muito, de sensibilidade 

e amor à poesia de todos nós. Quando falamos poesia de todos nós, estamos nos 

referindo a GREMI — no seu 13º ano de realização. Foi com imenso esforço e 

dedicação que conseguimos chegar até aqui. Com nosso trabalho e a credibilidade 

daqueles que amam a arte é que GREMI - 81 se realiza. Sem isto, temos certeza, não 

ouviríamos o eco de nosso grito de alerta em favor da arte que lateja em cada 

participante. Participante que canta, participante que, acima de tudo, aplaude. 

Aplausos que enternecem, que alegram, que entristecem e aplausos que fazem a 

gente chorar. É a você, participante amigo, que dedicamos mais um número de nos. 

revista. Toda ela foi feita pensando principalmente em você. Em você que é o de 

nossas atenções, o centro de nossos interesses. Descobrir novos valores e arremessá-

los à luta continua sendo um dos inúmeros objetivos do Clube dos Trinta. Portanto, 

cabe a nós a divulgação de seus trabalhos artísticos, numa tentativa de lançá-lo no 

mercado de trabalho. Mas, acima de tudo, cabe a você a árdua tarefa de continuar. 

Vamos à luta! (GREMI, 1981, p. 4). 

  

 Fica claro no discurso, para além do esboço do contexto econômico e político vivido, 

que a organização do festival tinha o intento de lançar profissionalmente os participantes do 

evento, para além de dar oportunidade de expressar sua arte, o festival tinha também o 

propósito de oferecer aos artistas uma porta para a carreira profissional através do incentivo às 

artes. 

 O Brasil adentra 1980 com intento de democracia. O regime se tornava cada vez mais 

insustentável para os indivíduos. Por outro lado, o governo não cedia tão fácil, porque queria 

uma saída controlada, preparada, e por isso esse, processo se deu de forma tão lenta. De 

acordo com Carlos Fico desde a segunda metade dos anos 70 o grupo de linha dura do regime 

exercia cenas de repressão evidenciados em atentados. Fora os atentados de 1976 no comitê 

do PCdoB, várias bancas de jornais que vendiam jornais de oposição foram bombardeadas e 

em agosto de 1980 a secretária do presidente da OAB, que já se mostrava contra o regime, 

morreu ao abrir uma carta bomba. O então presidente Figueiredo se pronunciou pedindo aos 

que chamou de “facínoras” que desviassem suas mãos sobre ele, mas que deixassem de matar 

inocentes. O auge dos atentados ocorreu em 1981, atentado do Riocentro, onde vários civis 

celebravam o dia dos trabalhadores. De acordo com Carlos Fico, além desses atentados, como 

já se viu em trechos acima, o governo Figueiredo não soube conduzir a economia e com a 

penetração da linha dura com os atentados, mostrou se apático a partir de então e não soube 

conduzir os civis à liberdade de fato. Chegara ao final do mandato se deparando com as 

manifestações em massa das “Diretas já” (FICO, 2015, p. 100). O Ideal do GREMI 

continuava o mesmo, e o esforço, em tempos de crise, era cada vez maior: 
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A propagação do GREMI tem nos dado muita força para lutar por um trabalho 

iniciado há treze anos ininterruptos. O nosso ideal se intensifica a cada festival que 

realizamos, pois, sabemos que GREMI é urna célula atuante e cremos na sua 

importância para o Estado de Goiás (NAVES, 1981, p. 8). 

 

 Irondes de Moraes, sempre incentivador e apoiador do GREMI, expôs o desafio pelo 

qual passava os festivais regionais no contexto. Mas justifica que o que fazia o GREMI 

permanecer de pé todos os anos era na verdade condizer com os anseios do povo. Em seu 

discurso se destaca também o apreço e incentivo do desenvolvimento estético dos artistas: 

 

Estamos atravessando uma época em que as dificuldades se multiplicam, desafiando 

nossa firmeza de propósito na luta para alcançar ou manter um objetivo. Muitas 

criações há que, apesar do entusiasmo manifestado inicialmente, a sua duração é 

efémera, talvez por não possuir a infraestrutura necessária ou por não condizer com 

os legítimos anseios do povo. Mas, felizmente, esse não é o nosso caso. Orgulhamos 

em poder afirmar a existência, nesta cidade, de um movimento artístico que vem 

passando por todos os testes de duração, o que demonstra o seu real valor através 

dos tempos. Esse movimento é o festival de artes GREMI, que completa, neste ano, 

a sua décima terceira realização, empenhado em cultivar e desenvolver o que há de 

mais nobre em nosso espírito: o gosto pelo belo. Estamos certos de que o GREMI 

muito tens contribuído para o aprimoramento estético de todos nós, proporcionando 

recreio espiritual a muitos e atração turística para Inhumas (MORAIS, 1981, p. 9). 

 

 O GREMI de 1980 contou ainda com a participação especial do artista Carlinhos 

Vergueiro90 e Belkiss Spenciere.  Vergueiro deu seu depoimento em ocasião do XII GREMI e 

foi muito claro e direto quanto à ditadura militar e o que o festival representava naquele 

momento. Deu a entender, inclusive, que devido à censura alguns compositores não puderam 

apresentar suas músicas na ocasião daquele evento. Na sua fala, fica claro que mesmo já nos 

anos 80, a censura ainda estava presente, o que só mudaria a partir de 1985: 

 

Eu fiquei muito impressionado, com a quantidade de bons cantores que encontrei 

aqui em Goiás. Acho que o festival de Inhumas deve continuar incentivando a 

cultura, tão massacrada nesses anos em que a ditadura calou a boca de muita gente. 

Fico com pena, por que soube que alguns compositores não puderam mostrar seu 

trabalho, por que a censura continua presente. Espero que todos os participantes 

deste festival, não percam a fé, e continuem acreditando no poder da criação. Um 

grande abraço ao povo de Inhumas (VERGUEIRO, 1981, p. 30). 

                                                           
90 Carlinhos Vergueiro é cantor, compositor e produtor musical. Nos anos 70 fez grande sucesso, tendo lançado 

vários discos entre as décadas de 1970 e 1980. Participou de grandes festivais nacionais, onde ficou bastante 

conhecido. Foi finalista no Festival Universitário da TV Tupi em 1972 e ficou em primeiro lugar no Festival 

de Abertura da Rede Globo em 1975. Filho do ator, compositor, crítico musical e roteirista brasileiro Carlos 

Vergueiro, que faleceu em 1998. O pai de Carlinhos fundou o Teatro Brasileiro de Comédia, participou do 

primeiro filme da Companhia Cinematográfica Vera Cruz e foi o primeiro diretor artístico da TV Cultura 

(VERGUEIRO, 2002-2016). 
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 Em ocasião do mesmo evento, o músico e compositor, Carlos Brandão, ganhou o 1º 

lugar na categoria de composição própria com a música “Um dia assim”, juntamente com 

Ricardo Leão. Em 2º lugar, ficou a música “Vila Boa” de Valter Mustafé. O 3º lugar foi para 

Genésio Tocantins e Juraildes da Cruz com a música “Joana Imaginária” (MÚSICAS, 1981, 

p. 29). Na época Carlos Brandão já havia inclusive feito uma parceria com Sílvio Barbosa na 

música “Que Venga El Tango”, que entrou no disco do Festival de Abertura da Rede Globo, 

em 1975 (CRUVINEL; CHAFFIN, 2006). Sobre sua participação nesse disco em 1975 e 

acerca do festival em questão, Brandão argumenta o seguinte sobre essa experiência que teve 

em sua carreira: 

 

Eu tive um tango que participou em 1975 do Festival “Abertura”, da Rede Globo, 

que aconteceu em 1975 no Teatro Municipal de São Paulo. Quer dizer, uma coisa 

nobre, um festival bonito, bem feito, organizado. E desse festival participaram os 

novos da época: Alceu Valenca, Reginaldo Dias, Djavan, Luis Melodia, Carlinhos 

Vergueiro. Esses eram os novos da época né... Eu e Ciro Barbosa participamos com 

uma música “Que venga el tango”, com o arranjo do Rogério Duprat. Inclusive essa 

música está no LP do festival essa música. Na porta do Municipal ficavam diversos 

cantores esperando os compositores saírem pra pedirem música. Encontrei Ivomar 

Castilho pedindo música, fiz uma canção pra ele, “Essa misteriosa mulher”. Nunca 

entreguei. Éramos muito novos, levávamos tudo no deboche, não tinha muita 

paciência pra ficar entregando música pra ninguém (NAQUELES, 2015). 

 

Figura 33 – “Grupo Esquema 4” no 1º FGMPB. Belkiss Spenciere estrega o 

troféu de 2º lugar para Valter Mustafé. GREMI, Inhumas, 1980. Fonte: 

Revista GREMI-1981; acervo particular dos organizadores do evento. 

 

Figura 32 – Genésio 

Tocantins agradece pelo troféu 

de 3º lugar no GREMI. 

Inhumas, 1980. Fonte: Revista 

do GREMI-1980; acervo 

particular dos organizadores. 

 



 
 

201 

 Acerca dos jurados do XII GREMI, 1980, João Caetano, músico goiano que também 

participou de vários festivais incluindo o Comunica-Som, já tinha disco gravado com o 

sucesso “Pega” e “Roda Gigante”, com produção de Paulinho Tapajós, já residente fora do 

Estado, também participou como jurado da referida edição, e deu seu depoimento atestando a 

repercussão do festival (CRUVINEL; CHAFFIN, 2006): 

 

Meus sinceros cumprimentos por mais uma realização maravilhosa que agora já não 

é mais restrita apenas ao nosso povo goiano, pois já atravessa fronteiras atingindo 

até mesmo o eixo Rio-São Paulo. Fiquem certos de que nas terras de lá com "Boca 

Cheia" falo das coisas daqui; desse carinho indescritível, dessa honestidade 

imensurável e da maneira emocionante e sincera com que nos recebem. De coração 

o meu muito obrigado (CAETANO, 1981, p. 32). 

  

 O próprio Paulinho Tapajós participou também do mesmo festival, deixando suas 

palavras para a revista que seria publicada em 1981 e segundo seu relato os intérpretes não 

estiveram abaixo das expectativas. Parabenizou a iniciativa de organização do evento em prol 

da cultura: “Meus desejos sinceros são os de que prossigam sempre em frente com esse 

festival. Meus eternos agradecimentos por tudo e o meu carinho para vocês” (TAPAJÓS, 

1981, p. 32). 

 No evento seguinte, em 1981, o XIII GREMI foi coberto juntamente com o XIV 

GREMI, 1982, na revista de 1983. Na editoração da revista, mais uma vez eram expressas 

palavras relacionadas ao contexto econômico e político vivido. No discurso, as palavras chave 

são: “Desindexacão, maxidesvalorização, FMI, expurgo, moratória, negociações, inflação, 

alta do dólar, pacotão, enchente no sul, seca no nordeste, desemprego, acordo, recessão”: 

“Estas são Palavras das mais ouvidas no nosso cotidiano, deixando-nos impossibilitados de 

ver e sentir poesia mesmo nas pequenas coisas que nos cercam, dada a nossa preocupação 

contínua com o nosso pão de cada dia”. Segundo os organizadores e editores se requeria do 

brasileiro o sacrifício devido a esta política que era imposta “fazendo com que o Povo sofra 

consequências desumanas e desastrosas” (GREMI, 1983, p. 4). 

 O editorial destacou ainda que no interior do Brasil todos esses problemas não 

passavam despercebidos, no entanto o festival representava um espaço de expressão, e 

portanto, não poderia acabar: “Inhumas não está alheia aos problemas nacionais. Porém, ela é 

diferente das outras cidades, pois aqui, todos os anos, na entrada da primavera, aportam 

verdadeiros intelectuais. Aqueles que falam e que entendem a linguagem da poesia” (Ibid.). 
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 O discurso é voltado para a importância da arte nas circunstâncias do momento. De 

acordo com os enunciados no documento era necessário continuar “descobrindo novos valores 

dentro da Música, Literatura e Artes Plásticas “ (GREMI, 1983, p. 4). 

 Em ocasião do GREMI de 1983 o publicitário, poeta, jornalista e apresentador de 

programa cultural e musical de televisão, Hamilton Carneiro esteve presente no festival 

supracitado e em seu depoimento à revista deixa sua opinião sobre a continuidade do evento 

mesmo em crise financeira e política: 

 

O GREMI chega definitivamente a sua idade adulta, vez que já passa para o 15° ano 

de realização. Mas sua maturidade, entretanto, ficou clara desde o primeiro ano, pois 

não fosse essa firmeza de personalidade ele não seria capaz de sobreviver às 

permanentes ameaças, até endémicas, que geralmente abatem as rea-lizaó5es 

culturais sérias. O GREMI sofreu ameaça de inanição, mas sempre foi prontamente 

socorrido por gente forte e de elevada sensibilidade para com as manifestações das 

nossas artes. Não fossem esses corações generosos e ombros robustos de algumas 

dezenas de anónimos colaboradores, o GREMI não teria realmente vingado para 

esse festivo momento do seu "debut" e nem extrapolado este movimento concreto e 

abrangedor da cultura inhumense, de Goiás e por que não dizer do Brasil, tem as 

tímidas fronteiras municipais para ser hoje um "artista" consagrado nacionalmente. 

E quando nem os grandes festivais, plantados em sólidas estruturas financeiras, 

superam a sua primeira década, o GREMI sem dúvida não há de perecer nunca. E 

sabem por que? É porque ele é feito sobre uma frágil estrutura financeira, mas 

constituído do idealisrno puro de pessoas que só buscam a imperiosa necessidade de 

manter em sua Inhumas um evento que há de ser passa do de pai à filho, de avó à 

neto, de inhumense à brasileiro. O GREMI tem vitalidade para varar o século. Assim 

o inhumense quer. Assim será (CARNEIRO, 1983, p. 12). 

 

 Na revista se anunciou os vencedores do festival de 1981, que foram Juraildes da Cruz 

com as músicas “valei-me nossa senhora” e “sabiá porteira”; e Francisco de Assis Alves de 

Araújo com a música “Vencer”: 

 
Salve o amanhã! Companheiro, agora os pés no chão. 

A hora é de acordar 

Se um fraco vem matar, quem pode vencerá 

Toma a instrução 

Lembra a canção 

Com muita garra atento a um pormenor: quem sabe já partiu. 

Quem ainda não foi, não viu. Quem pretendeu, viveu. Para melhor 

Há explosões 

As plantações matando ao florescer 

Sem dimensões 

São os covis 

Pelos sertões 

Este país há de aclamar La Libertá, ser mais feliz 
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Chegou a vez, vamos cantar 

"Terra rica, mais bela! Viemos para vencer 

Por ti ó mãe adorada! Brigamos ardentemente, lutamos até morrer" 

Sem conversação! Lutar até morrer 

Vencer, ou se acabar 

"Seu moço! Seja humano 

E o riso do menino, que cresce acreditando no pai que vai chegar?" 

 

 A música “Vencer” era a expressão de 

esperança dos brasileiros conseguirem sua 

liberdade de uma vez por todas: “Este país há 

de aclamar La libertá”. Em versos de ufanismo 

e de resistência o compositor cantou para a 

“pátria amada” que naquele tempo não era 

gentilmente tratada. O plano para libertação 

era “lutar até morrer”. Era tudo ou nada: 

“vencer ou se acabar”. A triste realidade batia 

à porta, mas era sempre chamado a acordar: 

“Companheiro, agora os pés no chão. Tá na 

hora de acordar”. Como os próprios editores 

da revista afirmaram, com discursos regulares 

em mais de uma edição, evidentemente o interior do Brasil não estava alheio ao que estava 

acontecendo no país e sentia o peso da desigualdade social. E a juventude, era sempre o lugar 

da expectativa de mudança. 

 

 

Figura 34 – Juraildes da Cruz recebe prêmio de João 

Bênio, no GREMI. Inhumas, 1981. Fonte: Revista 

GREMI-1981; acervo particular dos organizadores 

do evento. 

 

Figura 35 – Parte da mesa julgadora de música, do GREMI de 1981: Corumbá, Márcia 

Maia, Ana Maria Bruno, Leonardo Bruno e João Bênio. Inhumas, 1981. Fonte: Revista 

GREMI-1981; acervo particular dos organizadores do evento. 
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 No GREMI de 1982, os vencedores foram 

Lucas Faria, Régi Moisés e Valter Mustafé, com as 

músicas “Entreveros”, “Canto chão” e “Bandeira” na 

categoria de composição. Na categoria interpretação, 

ganharam Wilson Candido Ferreira, Antonio Caetano e 

Hudson Porto, com as músicas “Tropicana” de Alceu 

Valença, “Gente Humilde” de Chico Buarque e 

“Caçador de Mim”, de Milton Nascimento. 

 Sobre a participação dos jurados, de acordo 

com a revista de especial de 1983 os jurados da parte 

musical do festival de 1982 foram os seguintes: Arthur 

Jardim, Brasilete Ramos Caiado, João Caetano, 

maestro Leonardo Bruno, Willian Jorge Jabor, Joice 

Pereira de Oliveira, Joiza Pereira de O. Camilo, 

Lucinha Lins, Ana Maria Bruno, Romulo Gali, 

Gilberto Martins, Fausto Moraes, Jerônimo Jardim, Vania Ferreira, Cláudio Tovar, Corumbá, 

Rodolfo Valentino e Ronaldo Rosas. 

 Na edição do XV GREMI, em 1983, a editoração da revista lançada em 1984 falou 

abertamente sobre os tempos da ditadura. Provavelmente por toda a expectativa de abertura 

política que já estava no ar. Sem direito de eleger sequer o presidente do país, milhares de 

pessoas foram às ruas já no início de 1984, no movimento das “Diretas Já”. Esse era o clima 

geral da população brasileira, esse era o ideal, e o pano de fundo do momento da edição da 

revista do GREMI de 1984: 

 

Em 1968 GREMI surgiu timidamente, receoso de ser sufocado pelo regime ditatorial 

que asfixiava na época qualquer manifestação cultural. Os jovens trinteanos que o 

idealizaram não estavam alheios aos sérios problemas que assolavam a Nação, mas 

tinham a convicção de que o homem poderia se unir para falar de amor, de poesia, 

de Arte enfim. Hoje, no 16º ano de realização ininterrupta, GREMI dá lição de 

persistência e de solidez a todos os órgãos ligados à cultura, porque GREMI é uma 

bandeira potente na divulgação da arte do nosso Estado. GREMI é persistência de 

uma geração que crê na Arte como elo entre todos aqueles que possuem 

sensibilidade para o belo. Há 16 anos que o Clube dos Trinta de Inhumas promove a 

cultura, não medindo esforços para que todo ano a Música, Literatura e Artes 

Plásticas convivam para o povo inhumense. Não é fácil realizar GREMI, pois nunca 

se sabe dos recursos que o Clube dispõe para a sua realização. Os obstáculos, as 

dificuldades e preocupações são inúmeras durante o caminhar do GREMI.  Mas 

acreditar é preciso. Acreditar em todos aqueles que são sensíveis à Arte. Acreditar é 

crer na sua importância para os novos talentos mostrarem e divulgarem seus 

trabalhos artísticos. GREMI é uma vida que envolve vidas. GREMI é doação. Todos 

que dele participam, doam sua parcela de contribuição para que ele persista e resista 

Figura 36 – Maestro Leonardo Bruno e 

Lucinha Lins. Inhumas, 1982. Fonte: 

Revista do GREMI-1983; acervo 

particular dos organizadores do evento. 
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a todos os impecílios que a situação econômica em que vivemos coloca na sua 

caminhada. GREMI além de ser coragem, trabalho, ação, persistência, tradição, é 

também amor. E só o amor é capaz de construir sem destruir, de persistir sem 

cansar, de lutar por um ideal que é de todos os inhumenses: a continuidade do 

GREMI para descobrir e divulgar novos valores (GREMI, 1984, p. 4). 

 

 A mesa julgadora da parte musical em 1983 foi agraciada novamente com a presença 

de Ivan Lins, Belkiss Spenciere, João Caetano, Fausto Moraes, Willian Jorge Jabor e Brasilete 

Caiado. Além desses também foram júris: Adelzon Alves, Hamilton Carneiro, Jajá do 

Bonifácio (Jair dos Santos), Joice Pereira de Oliveira, José Cássio Rocha Oliveira, Laurentino 

Teixeira Filho e Ricardo Leão, Valter Mustafé. 

 Sobre o significado do GREMI para a cultura goiana, Valter Mustafé, que já havia 

participado do evento como concorrente, em depoimento ao jornal “O Popular” afirmou que 

se trata “de um dos maiores, senão o maior acontecimento nas artes goianas (Música, 

Literatura e Artes Plásticas), abrindo caminho para vários artistas goianos se destacarem no 

cenário regional e nacional" (MUSTAFÉ, 1983). 

 Eurípedes Leôncio, da área do direito e da literatura, júri da mesa de literatura também 

chamou atenção para a resistência incorporada pelo GREMI desde 1968 quando este foi 

fundamentado.  Leôncio se refere ao GREMI como símbolo de resistência e contestação em 

meio à ditadura: “O GREMI é o símbolo da resistência, de contestação de existência desde o 

Figura 37 – Braguinha Barroso. GREMI, Inhumas, 

1983. Fonte: Revista GREMI-1983; acervo 

particular dos organizadores do evento. 

 

Figura 38 – O compositor Ivan Lins entregando troféu 

para Lucas Farias. GREMI, Inhumas, 1983. Fonte: 

Revista GREMI-1983; acervo particular dos 

organizadores do evento. 
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tempo em que se institucionalizou o arbítrio, e a indiferença para com a cultura. Não é 

somente um Festival que se formou com parcos recursos de poder público, mas um slogan” 

(LEONCIO, 1983). 

 Os ganhadores do festival musical de 1983, foram Braguinha Barroso, Lucas Faria, 

José dos Santos Barbosa, Helinho da Silva e Hudson Alves Porto.  

 Na edição da revista referente ao XVI GREMI, de 1984, o editorial da revista (1985) 

chama novamente a atenção com sua declaração. Novamente o discurso revela os 

acontecimentos que permeavam o ano de abertura política no Brasil. O ano que ficou marcado 

como o ano do renovo e fim da ditadura militar no Brasil, é anunciado pelo GREMI como o 

Ano Internacional da Juventude. Seria o GREMI da Nova República: 

 

No Ano Internacional da Juventude, o Brasil redescobre a esperança com a "Nova 

República", é o renascimento da utopia, é o novo brasileiro que brota e se 

conscientiza que prá crescer, florir e dar frutos é preciso acreditar, é preciso mudar. 

E faz-se necessário muita luta. Há muitos anos que o GREMI sabe e participa dessa 

luta. São centenas de jovens a cada primavera buscando sua realização artística e 

cultural no GREMI. A pequena cidade de Inhumas-Go., se faz grande em setembro 

para acolher artistas de todo o Brasil. São músicos, artistas plásticos e escritores, 

todos unidos num mesmo ideal de luta e participação. Grandes Revelações da 

Mocidade Inhumense — a arte brotando de Inhumas para o Brasil e se mais brasis 

existissem, mais GREMIS não seria necessário, pois GREMI é grande e nele existe 

espaço para todos. Neste ano acontece o 17º. GREMI, o GREMI da "Nova 

República", o festival que nasceu utopicamente em 1968 e desde então vem negando 

a negação da negação (GREMI, 1985, p. 3). 

 

 No depoimento dos jurados observamos a comemoração do fim da censura, que exigia 

que todas as obras artísticas passassem pelo seu crivo. Nas palavras de Jair dos Santos, 

conhecido no festival como Jajá Bonifácio, o GREMI é “a porta para os artistas das várias 

áreas de atuação do Festival, única forma de fazer girar a engrenagem da cultura e, fazendo 

assim, a necessária inovação e renovação”. Comemora ainda a libertação de censura, o que 

segundo ele seria o fim de um julgo (SANTOS, 1985, p. 11). 

 O radialista, literário e júri do GREMI por muitos anos, Álvaro Catelan, considerou na 

altura, que o país havia saído de “uma fase terrível de um atrofiamento cultural”. No trecho 

abaixo, Catelan destaca a importância do GREMI na chamada “Nova República”, já que 

considera que a cultura sempre foi esquecida: 

 

Num momento em que o país começa a sair de uma fase terrível de a trofiamento 

cultural, de um período obscuro e subterrâneo, e que começa a respirar os primeiros 

ares de Nova República, acredito que se torna muito mais importante a presença do 

GREMI. Todos sabemos do descaso cultural que sempre assolou este país, desde o 

início de sua colonização até nossos dias. Todos sabemos que em todas as áreas da 

cultura temos sérios problemas, em decorrência da inexistência da verdadeira ação 
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de uma política cultural. Sempre fomos vítimas dos atropelos, filhos do 

esquecimento (CATELAN, 1985, p.10). 

 

 Em documentário, Denise Carvalho, ex militante do movimento estudantil goiano na 

ditadura, diz que o movimento de redemocratização foi intensamente vivido pelos estudantes. 

Pela juventude: “Nós fomos uma juventude socialista, de luta democrática e de construção de 

um Brasil novo”. No documentário aparecem imagens da Praça Cívica em Goiânia em 1984 

durante o primeiro comício das Diretas Já em Goiás. No documentário “ A praça falou mais 

alto” Íris Rezende narra o momento em que mais de 400 mil pessoas se aglomeraram no 

movimento. Estudantes, pais, funcionários públicos, operários, pessoas que se deslocaram em 

caminhões e ônibus do interior para participar do ato, todos juntos na Praça Cìvica. No 

documentário imagens passam ilustrando o episódio. Nas imagens se pode ver a multidão, 

com faixas, cartazes, se manifestando a favor das Diretas. Nota-se a multidão vestida em 

cores amarelo, verde, azul, branco, verde e vermelho. Várias bandeiras de partidos do PMBD 

e PT. Talvez na maior concentração de pessoas em ato histórico em Goiás, artistas, políticos, 

vários setores da sociedade.  

 A manifestação de “Diretas Já” na 

praça cívica, contou inclusive com a 

participação de artistas da região, artistas 

que também faziam parte do cenário dos 

festivais. É o caso de Adalto Bento Leal, 

que relatou em entrevista como se deu sua 

participação no evento. Ele relata que 

cantou e tocou para o maior show de sua 

vida, com o maior número de público, 

juntamente com sua saudosa parceira 

musical da época, Wanda d´Almeida. Os 

artistas recebiam inclusive carteirinha de identificação e participação, como se vê na 

fotografia abaixo. Leal conta que sua participação no evento se deu pelo entrosamento com os 

líderes do MDB e sua atuação engajada junto à juventude e outros artistas da época. Por essa 

ligação conta que sempre cantava em eventos políticos do MDB. Leal destaca que essas 

participações aconteciam porque identificava com o movimento político de contestação à 

ditadura, ao movimento democrático (LEAL, 2016).  

 Henfil aparece no documentário, que resgatou vídeos da época, segurando um disco de 

Itamar Correia. Henfil diz ao repórter que todo o Brasil quer eleições Diretas. O repórter 

Figura 39 – Carteira-crachá na categoria de cantor, para 

participar no show das “Diretas Já”. Goiânia, 1984. 

Fonte: acervo particular de Adalto Bento Leal. 
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pergunta porque Henfil está com o disco de Itamar Correia na mão e ele responde que existe 

uma resistência em Goiás: 

 

Olha, existe uma resistência, e Goiás, eh..., quando eu tive em Goiânia, pra lançar 

meu livro “Diário de um Cucaracha” (1976), aquelas coisa. Eu sempre tô em contato 

com, obviamente, com os artistas de Goiás, né? Goiânia, Goiás, então! E me marcou 

muito a força dessa composição tipicamente brasileira. Isso fica parecendo, que é 

negócio de raiz e etc., não é bem isso! É que nós tamo tão pasteurizado pela música 

estrangeira, que hoje até falar, cantar em português é cafona, né? E cantar com 

sotaque goiano, por exemplo, é mais cafona ainda. Derrepente, eles, dão a volta por 

cima e vem com uma coisa muito inteligente. E o que está se fazendo lá, tem cheiro 

de raiz, sabe? Essa raiz é que vai salvar a gente (A PRAÇA, 2015). 

 

 O disco que Henfil menciona e segura na mão, é justamente em homenagem aos 

mortos e desaparecidos de Goiás. “Meu Araguaia meu Brasil” (1984). Aborda a resistência, 

mas também a brasilidade. Em “Brasilidade Revolucionária”, o sociólogo Marcelo Ridenti 

aborda precisamente a brasilidade nos movimentos de esquerda, na arte. A brasilidade 

revolucionária que Ridenti aborda tem um caráter provocativo ao seu ver. Segundo ele ela 

resultou no Brasil de uma construção coletiva de diversos agentes sociais. “Comprometidos 

com a emancipação dos trabalhadores ou do povo, a partir de experiências de vida e de lutas 

descontínuas” no processo de modernização da sociedade. Ele afirma que essa brasilidade 

revolucionária esteve presente na canção popular, embora alerte que muitos não 

compartilhavam o que chama de “utopias revolucionárias”. Marcelo Ridenti destaca que as 

canções engajadas evidenciavam também “a referência ao sertão e as desigualdades sociais”, 

a esse tipo de engajamento também. Na estética, lembra que o violão chegou a se distanciar 

da bossa nova e assumiu um lugar de símbolo de raízes do sertão, do sertanejo. Lembra o caso 

dos irmãos Valle, Vandré, Theo de Barros, “Viola enluarada”. Músicas e artistas que vieram 

lembrar à música engajada que a referência ao interior, ao sertão e às raízes da cultura popular 

também são expressões de sentimentos da “brasilidade revolucionária” (RIDENTI, 2010).  

 No livro “Araguaia Meu Brasil” (1981), feito ainda diante da impossibilidade de 

gravar o disco referido por Henfil, com o mesmo nome do livro, Itamar Correia dedica seu 

trabalho “às pessoas que tiveram na sua juventude a preocupação de se colocar perante o 

mundo, de uma forma mais bonita e criadora, que aquelas impostas pelo nosso sistema 

autoritário de vida”, continua dizendo que a lembrança de Marcos no conjunto da sua obra 

“Araguaia meu Brasil”, entre shows91, livro e disco, se deu, nas suas palavras, porque 

                                                           
91 Segundo Itamar Correia, o show “Araguaia meu Brasil” foi efetivado em 1980, e teve mais de uma edição pelo 

Brasil. No Teatro Goiânia, ainda em 1980, no dia 24 de junho, repressores cortaram os pneus dos carros 

estacionados no local e intimidaram o público cortando também a energia e agentes desfilavam pelo camarim 
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“acreditávamos que iríamos transformar o mundo, ou pelo menos nosso pedaço de terra, num 

mundo de paz, igualdade e felicidade para todos. Queríamos fazer uma revolução. Embora 

nossos caminhos tenham sido diferentes, a nossa intenção era a mesma” (CORREIA, 1981, p. 

18). Com sentimento de nostalgia, em 1981, narra e justifica as ações de resistência e 

engajamento naquela época: 

 

Perdemos irmãos, amigos, parentes, filhos, dinheiro, saúde, esperança, prazer, 

mulheres, amantes, empregos, costumes, créditos, e muitos a própria vida. Não 

importa. O importante é que não perdemos a nossa dignidade. Acreditamos que 

podíamos fazer um mundo melhor e fizemos a nossa parte. Eles venceram. Mas, 

conseguir ganhar o poder não basta. Tem que saber dividi lo. Tem que saber 

humaniza-lo (CORREIA, 1981, p. 19). 

 

 O disco foi uma homenagem ao amigo de infância de Itamar Correia, Marco Antônio 

de Baptista, que como mencionamos anteriormente, foi morto e dado como desaparecido nos 

anos 70. O disco “Araguaia meu Brasil” (1984) foi dedicado a amigos, conhecidos e vítimas 

da ditadura em Goiás, Honestino Guimarães, Paulo Celestino, José Porfírio, Divino de Souza, 

James Allen e “a todos os brasileiros, que pela mesma forma, ou de outras, foram atingidos 

pelo autoritarismo instalado em nosso país” (CORREIA, 1984). A música “desaparecido92” é 

o retrato da dor que envolveu o caso do desaparecimento de Marcos. Retrato de sua ausência: 

 

Ta faltando alguém na nossa vida 

E não é numa cadeira 

Tá faltando alguém na nossa vida 

E não é brincadeira 

 

Ta faltando alguém na nossa rua 

Não sumiu por culpa sua 

Tá faltando alguém na nossa escola 

E não é pra bater bola 

 

Tá faltando alguém na nossa mesa 

Isso é uma tristeza 

Tá faltando alguém que sumiu criança 

                                                                                                                                                                                     
com revólveres na cintura. Mesmo assim a homenagem a seu amigo Marcos, jovem militante e estudante 

desaparecido, foi feita. O trabalho foi apresentado no mesmo ano em Cuiabá e São Paulo, com colaboração 

dos músicos Gilson Mundim (flautas) e Gilson Pimentel (percussão): “Nossos pequenos recursos nos deram 

condições de montar um bom trabalho musical. Consegui fazer uma produção aberta, sem ter a 

obrigatoriedade de limitar me aos ritmos regionais [...]. No entanto, nunca perdi a noção crítica da nossa terra 

e suas contradições” (CORREIA, 1981, p. 22). 

92 Faixa 07 do Cd em anexo. 
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Ficou sem par para a contradança 

 

Apenas fotos nos jornais 

Desaparecido no cartaz 

Aqui brotou uma semente 

Que reproduz eternamente 

 

Dizem os mais desesperados 

Foi se uma bucha de canhãi 

Se esquecem que a nossa luta se renova 

Em cada sangue de um irmão 

 

Tá faltando alguém que ainda é vida 

Tá faltando alguém, jamais partiu 

Ta faltando alguém que hoje é cada um de nós 

Tá faltando alguém que hoje nos uniu 

 

 Esteticamente, a sonoridade da música é uma espécie de bolero, um ritmo bem latino, 

sentimental. Os timbres na canção são originados da flauta, bongô, piano, contrabaixo, bateria 

e guitarra. Os arranjos foram feitos por Itamar, Ricardo Leão, Banda Ponte Aérea e Gilson 

Mundim, flautista.  

 As palavras de Sá e Guarabyra constam no disco. Fazendo uma breve análise do 

significado da obra. Para eles, Itamar tinha “um pique diferente”: “Alguma coisa que lhe 

entrou pele adentro, coisa essa vinda das profundezas do Araguaia ou do Tocantins, Rios que 

lhe servem de fronteiras, mas não de limites” (SÁ E GUARABYRA, 1984).  

 No livro que antecede o disco, Correia respondia essa questão dizendo que chamava 

atenção para o Araguaia, porque nessa região encontrou inspiração poética durante a década 

de 1970, nos trabalhos musicais. Diz que foi atraído pela beleza da região, mas não só por sua 

beleza, pois foi por lá que seus amigos foram tragados. Naquela região conta que líderes 

sindicais eram assassinados e espezinhados, juntamente com seus familiares, posseiros eram 

espancados por jagunços contratados por grupos econômicos e grandes fazendeiros. Ressalta 

que no Rio Araguaia a Guerrilha estourou e os primeiros comunicados sobre ela foram 

censurados (CORREIA, 1981, p. 21). Sobre a obra “Araguaia Meu Brasil”, Sá e Guarabyra 

resumem que se trata de um disco e de um livro93: 

                                                           
93 Consta nos dados técnicos do disco que o mesmo foi dirigido por Guarabyra e Carlos Lima. Recebeu o apoio 

da assessoria cultural da prefeitura de Goiânia, Secretaria de cultura e desporto do Estado de goiás e SGB 
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Fruto comum das agridoces experiências de Itamar, ser vivente e candente do 

Centro-Oeste de Pindorama. Um amigo de infância desaparecido na guerrilha em 

Goiás, a sensação de injustiça e Impotência que a tantos de nós assaltou nos últimos 

tempos...e eis a obra. Dentro dela uma beleza indefinível, mas transparente com 

nossos ouvidos já tao castigados pelas ‘armações musicais de todos dos dias’. 

‘Cantiga Boa’, ‘Xambioá’, ‘Araguaia Meu Brasil’, ‘Ilha do Bananal’, ‘Capim 

cheiroso’ e ‘Desaparecido’ nos trazem um cheiro de coisa nova, como que sentida 

diretamente da terra. Itamar transforma as congadas de Catalão, as festas do divino e 

a folia de reis do interior de Goiás em suas experiências pessoais, passadas pelo seu 

‘filtro’ de vivências. A manifestação popular vem servir de inquietação, seu 

inconformismo, sua luta por uma vida igualmente favorável a todas às classes de 

pessoas. Aí reluz o grande brilho: Itamar bebe do folclore, mas nele não se prende e 

fica mais autêntico e ousado ao transformar e extrair dessas raízes nossas angústias e 

alegrias também urbanas. Itamar desce então pelo seu Araguaia, passa por Bananal, 

aporta de algum jeito no Médio São Francisco, Paraíba do Sul afora e chega até nós 

com seu jeito inquieto de cigano caipira. Vem fundo compadre. Bons rios te tragam. 

Todos nós precisamos daquilo que é sincero (SÁ E GUARABYRA, 1984). 

 

 Essa brasilidade revolucionária, envolta na resistência, esteve presente na música de 

Juraildes da Cruz, Genésio Tocantins e, principalmente na obra de Itamar Correia, e tantos 

outros artistas presentes nos festivais em Goiás. O GREMI, entretanto, parece ter recebido 

uma variedade maior de gêneros musicais, talvez porque tenha adentrado os anos 80 com 

festivais ininterruptos. E a música de Genésio e Juraildes de certa forma deram uma 

contribuição estética mais aproximada do discurso de sertão, raízes, desigualdades cotidianas, 

no GREMI. Embora nesse caso o sertão não signifique gênero sertanejo. 

 Sobre o cenário musical brasileiro e goiano, Hamilton Carneiro, em 1985 já anunciava 

a importância que o GREMI teve na revelação de novos artistas, que hoje conhecemos.  

 

O GREMI tem sido o testemunho de algumas gerações de artistas. Já revelou gente 

que hoje é reconhecida nacionalmente. Me lembro, como exemplos imediatos, do 

Genésio e do Juraíldes. Mas tem mais gente boa que começou nos palcos de 

Inhumas. Na verdade, o GREMI principiou tímido, desajeitado e não inspirava 

crença. Era como uma criança sofrendo de inanição que a gente olha e não bota fé. 

Mas acontece que enquanto o pessoal de fora não endoçava o seu futuro, os 

organizadores sabiam, pela sua fé e disposição irremovíveis que o GREMI iria 

crescer. E cresceu tanto que hoje, não fosse sua necessária sigla de identificação 

pátria, podia se propor, por exemplo, GREMBRA — Grandes Revelações da 

Mocidade Brasileira. Mas deve ficar assim mesmo. Ninguém deve mudar de nome 

só porque cresceu. Agora está o GREMI —Grandes Revelações da Mocidade 

Inhumense — levando as marcas das nossas artes por esse Brasil afora 

(CARNEIRO, 1985, p. 12). 

 

 Os enunciados acima revelam os quadros dos primeiros passos de realização do 

festival e das dificuldades os organizadores encontraram. Hamilton destaca ainda que o 

                                                                                                                                                                                     
publicidade. Itamar agradece ainda ajuda de nomes conhecidos no meio artístico da época, como por exemplo 

o músico Rolando Boldrin e, obviamente, Sá e Guarabyra. 



 
 

212 

crescimento do evento ultrapassou os limites de Goiás, mas o nome indicando a cidade goiana 

de Inhumas revelava e projetava adiante “as marcas das nossas artes”. 

 Eurípedes Leôncio, literário e júri do GREMI, também destaca os artistas que fizeram 

parte da história do festival. Em seu depoimento identificamos certa regularidade discursiva 

com a fala de Carneiro. Trata se dos percalços baseados no sacrifício que os realizadores do 

festival enfrentaram e no crescimento artístico dos músicos e intérpretes goianos: 

 

Tudo na base do sacrifício dos trinteanos, gratificados na transformação de Inhumas, 

na cidade que melhor organiza e executa o encontro da poesia com a música; da 

interpretação com as artes-plásticas e no acolhimento de centenas de artistas 

anónimos como que num momento de magia abençoada surgem para encantar o 

país: Genésio e Juraildes, Marcelo Barra, Ricardo Leão, João Caetano, Bororó, 

Fernando Perillo, Vanda e Adalto, Braguinha, Pádua, Ubirajara Galli, Goiamérico 

Felício, Tagori Biran, Ademir Hamú, Valdivino Braz, Valter Mustafé, Lucas Faria, 

Amauri Garcia, Luiz Augusto, Delermando Vieira, e Ênio Porto. Todos surgiram 

pelas mãos do GREMI, ou melhor, foram reconhecidos no GREMI, como poetas, 

contistas, artistas-plásticos, compositores, intérpretes. Acreditar é preciso, como essa 

juventude inhumense dando ao Brasil, um exemplo de resistência e amor 

(LEONCIO, 1985, p. 14). 

  

 No excerto acima fica evidente também a exaltação da juventude e o significado do 

GREMI para Inhumas, haja vista que o GREMI fez parte da transformação da cidade, sendo 

marco de orgulho da mesma, um festival que levou adiante o sonho dos trinteanos.  

 No último festival entre o regime militar brasileiro e a democracia, Lucas Faria 

ganhou o 2º lugar com a música “Elos”94: 

 

Todo canto tem um quê de pranto 

Todo pranto tem sentido exato 

A viola tem doce acalanto 

O amor, da vida é cor, é fruto nato 

Todo homem tem no peito a chama 

Toda chama inflama, arde, queima 

Se o tirano lhe impõe a doma 

Lhe aflora o ódio, a luta, a teima 

Todo canto 

Todo homem 

Toda luta 

Toda vida 

Toda luta tem motivo e fé 

Toda guerra tem um fim cruel 

                                                           
94 Música anexada neste trabalho. Versão original do primeiro disco de Lucas Faria: “Todo Canto”. Acervo MIS 

GO. Faixa 08 do CD ilustrativo. 
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Se se vive sem asas nos pés 

Liberdade tem gosto de fel 

Toda vida tem um quê de morte 

Toda morte é passagem prá vida 

Se ao homem é dada a própria sorte não se apaga a chama, a dor ferida 

Todo canto 

Todo homem 

Toda luta 

Toda vida 

 

 A música marcou não só a 

resistência e engajamento do GREMI como 

também a carreira de Lucas Faria: “Eu não 

posso me esquecer de “Elos”, que é a 

música que juntou eu e Mustafé e o Amauri 

Luiz. Ganhamos alguns festivais com ela. 

Música bem consistente, letra forte, muito 

marcante também”. Os enunciados escritos 

por Valter Mustafé trazem o discurso de 

luta, ideal de liberdade, resistências que 

vinham a calhar no ano que ficou marcado 

com a juventude nas ruas em prol da 

liberdade e do direito de escolher o 

representante que dirigiria o país. O povo já não aceitava mais a tirania: “Se o tirano lhe 

impõe a doma, lhe aflora o ódio, a luta, a teima”. Para ser livre muitas vezes era preciso sentir 

o gosto de fel: “Liberdade tem gosto de fel”. 

 No mesmo ano, mesmo que não tenha se classificado na competição, Valter Mustafé 

também compôs uma música que ficaria marcada na vida dele: “De amor a Elis”, em 

homenagem à saudosa e talentosa Elis Regina, artista que marcara a história da música 

brasileira sendo um divisor de águas com sua interpretação tão singular, que havia falecido 

em 1982. 

 Em “Naqueles Festivais”, Mustafé comenta que considera Elis a maior cantora que o 

Brasil já teve, por isso fez “Amor a Elis” em sua homenagem:  

 

E aconteceu de eu participar de alguns festivais e através do Gremi conhecer a 

cantora que gravou essa música comigo, que eu estava precisando de uma voz 

Figura 40 – Capa do disco de Lucas Farias “Todo 

Canto”, 1986. Fonte: Museu da Imagem e do Som - GO. 
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feminina – a Maria Eugenia, que estava começando em festivais – vi ela 

participando do Gremi na área de interpretação e gostei muito da voz dela, e queria 

chamar uma cantora de Goiás, que na época eram poucas vozes femininas – ai 

convidei a Maria Eugenia, que me deu o prazer de aceitar esse convite e gravamos, 

foi uma música muito destaca na época (NAQUELES, 2015). 

  

 Para o músico Amauri Garcia95 o GREMI tem uma história específica, quando se fala 

de festival em Goiás. “É o festival de maior longevidade no Estado, foram 25 anos 

ininterruptos, e o Gremi era uma grande festa!” Garcia conta de sua trajetória musical e do 

quanto o festival significou na sua carreira, o unindo a outros músicos: “Eu e Luis Augusto 

gostávamos de fazer vocal, dueto, segunda voz, quinta voz, e o Lucas ficou impressionado 

com isso aí e fechamos um quarteto com o Mustafé. Nós dois e o Lucas viajamos, começamos 

a fazer grandes viagens, foi quando começamos a fazer as viagens, mas tudo isso começou no 

Gremi (NAQUELES, 2015). 

 Assim, evidenciamos nas palavras de tantos artistas o significado do GREMI, 

principalmente na parte musical, que foi o nosso recorte temático. Observamos que dentre 

tantos depoimentos documentados e transcritos, da revista do GREMI, da recepção nos 

jornais e nas palavras dos próprios artistas jurados e participantes, o festival do interior goiano 

conquistou o seu espaço estético, artístico, cultural e ideológico entre 1969 e 1985. 

 Os ideais do GREMI se juntaram às expectativas de redemocratização brasileira. A 

esperança fica visível nos discursos abordados ao longo desse recorte que tratou da década de 

1980. Artistas que participaram dos primeiros festivais cresceram, se projetaram para outros 

lugares ao redor do Brasil, se embrenharam em outros festivais, outras jornadas. Músicas 

denunciaram o que em outras épocas não poderiam fazer. A liberdade de expressão dava ares 

de existência. 

 

                                                           
95 Amauri Garcia iniciou sua carreira na década de 1980, juntamente com Luiz Augusto. Os cantores de MPB 

percorreram o circuito de bares da capital e participaram de vários festivais brasileiros em diferentes lugares 

do país.  Ao lado de Juraildes da Cruz, Lucas Faria e Valter Mustafé, dividiram apresentações no Projeto 

Pixinguinha e nos programas “Som Brasil” da Rede Globoe  “Empório Brasileiro, da Rede Bandeirantes, e 

Frutos da Terra, da TV anhanguera. Ainda na década de 1980 participaram do LP “Todo Canto”, de Lucas 

Faria, lançado em 86, onde interpretam a música “Aragem”, do próprio Lucas com Juraildes da Cruz, e 

“Pantanalto”, de Valter Mustafé e Luiz Augusto. Gravaram seu primeiro álbum, “Gosto de Sol”, em 1987 

(AUGUSTO; GARCIA, 20--). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo do texto, apresentamos aos leitores deste trabalho, documentações referentes 

a produções artísticas dentro dos festivais de música em Goiás. Tais registros são repletos de 

enunciados que evidenciaram discursos de resistência e engajamento. Introduzimos o texto, 

chamando atenção para o vazio historiográfico acerca da relação entre a música em Goiás, 

seus espaços de criação e a ditadura militar. O problema que moveu esta pesquisa é referente 

ao porquê dessa ausência. Seria de fato possível que não houvesse engajamento artístico em 

Goiás? Não. Pois vimos, logo no primeiro capítulo, que a música faz parte da sociedade e 

expressa os problemas inerentes aos sujeitos na sociedade. Impossível dizer que a ditadura 

militar brasileira não trouxe mazelas à Goiás, como observamos no primeiro capítulo deste 

trabalho e ao longo de todo o texto. Impossível dizer que os compositores goianos não foram 

influenciados pelas músicas de protesto, pela própria sigla da MPB, pelos grandes festivais de 

música da “Era dos Festivais” e pelos diferentes gêneros musicais que chegavam até o Estado 

por meio da rádio, dos discos e da televisão, já na década de 1970. Obviamente, com 

intensidade maior ou menor, dependendo da região em que habitavam.  

 Questionamos, inicialmente, se houve movimentos e espaços de expressão musical 

engajada em Goiás. Vimos, ao longo do trabalho, que houve protesto nos discursos de 

músicas e depoimentos diversos. Houve manifestação de indignação frente à ditadura nos 

discursos que analisamos. Tais discursos evidenciaram regularidades e ampararam memórias. 

Não podemos dizer que houve um movimento artístico musical engajado e organizado em 

Goiás, como se deu nos grandes centros do país, mas podemos afirmar que houve sim 

resistências pontuais dentro dos festivais e também fora dele, sendo que o caso externo a estes 

que mais chama atenção, nos documentos que investigamos, é a obra de Itamar Correia. 

 Os artistas goianos estiveram, intencionalmente ou não, envolvidos na busca por 

diferentes resistências durante a ditadura militar, e ambiguidades se apresentaram entre 

música e contexto, havendo busca por reconhecimento e por oportunidade mercadológica, 

concomitantemente. 

 No segundo capítulo, observamos que os festivais em Goiás não aconteceram por 

acaso. Foram planejados, baseados na inspiração dos festivais nacionais. Tanto, que na 

organização do “I Festival Goiano de Música Popular Brasileira”, o jovem organizador, 

Francisco Paes, foi à Guanabara, no Rio de Janeiro, para conversar com os promotores dos 

festivais de música da IV Excelsior. Buscaram apoio do poder público local, mídia e pessoas 

influentes da cena cultural, econômica e política goiana, e empreenderam o projeto. O 
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resultado foi um festival de sucesso, marcado pela vinda de grandes artistas da MPB. 

Pudemos observar na análise do discurso dos documentos acerca desse festival, que a censura 

se fazia presente. O próprio público demonstrou resistência.  

 O biopoder, segundo Foucault, é o poder sobre o corpo. Na ditadura, vimos que a 

tática de contenção das ações das pessoas, principalmente dos jovens, era baseada no controle, 

na punição e na vigilância. Mas, as estratégias de poder são operadas pelos indivíduos de 

maneira descentralizada. No primeiro dia do evento, o público vaiou o então governador, 

Otávio Lage de Siqueira, por este ser, na época, opositor de partidos democráticos. As 

normas, o controle, a presença do próprio censor, Luiz Veloso, da Divisão de Censura e 

Diversões Públicas, e a presença de autoridades locais, não impediu que o festival se 

transformasse em um espaço de manifestações contra a opressão. As interdições discursivas 

aconteciam: de mais ou menos 800 canções, apenas pouco mais de 200 puderam ser avaliadas 

pelo festival; as demais foram censuradas e excluídas. Quantos jovens não puderam mostrar 

seu talento, sua arte e suas manifestações por conta dessa interferência? Em todos os festivais 

a censura atuava, excluindo canções ou exigindo mudanças nas mesmas. Como vimos, no 

primeiro capítulo, acerca do funcionamento da ditadura, os órgãos de segurança, vigilância, 

censura e repressão, funcionavam a todo vapor. No cotidiano, essas intervenções já tinham 

virado rotina. Embora não tenha havido nesse festival, segundo o organizador, repressão 

violenta. No plano discursivo, observamos o ano de 1966, em Goiás, ser marcado por tensões 

políticas, havendo indícios de que as eleições do governo não haviam sequer sido 

transparentes. Daí a revolta do público, quando vaiou Lage e recebeu Íris Rezende na época, 

que era de partido democrático. 

 Paralelamente, número considerável de estudantes, professores, membros da imprensa 

e políticos tinham seus direitos avultados, logo após o Golpe Civil Militar de 1964. Dentro 

dessas interdições, baseadas em perseguição e repressão, o “I Festival Goiano de Música 

Popular” aconteceu. Nota-se, no depoimento de Paes, a satisfação do momento. Seu intento 

foi alcançado, os artistas se aglutinaram. Nomes conhecidos da história da música popular 

goiana se ajuntaram. César Canedo foi agraciado com o prêmio pela música “Tem jeito não”. 

Os problemas sociais econômicos, com destaque para a desigualdade da época transparecem 

no discurso da música. A paisagem sonora foi composta por aplausos e sons de samba 

protesto e palavras cantadas. Chico Buarque, Nara Leão, Wilson Simonal, dentre outros 

artistas da MPB tradicional, nomes até hoje lembrados internacionalmente, fizeram parte 

desse festival. É possível dizer que o evento, de certa forma, foi um marco de projeção 
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cultural de Goiás. Essa efervescência cultural só não continuou logo nos anos seguintes por 

causa das políticas de contenção de liberdade do regime militar.  

 Podemos evidenciar isso de acordo com a fala de Paes, quando justificou o porquê do 

“1º Festival Universitário em Goiás” ter acontecido apenas em 1969. O DCE, juntamente com 

Francisco Paes, organizou o evento, que desde o início se caracterizou com intuito claro de 

protesto. Articulamos depoimentos memorialísticos de estudantes no documentário “Colegas, 

companheiros e camaradas” (2011) que ressaltaram a importância do Festival Universitário e 

seu significado. Ele representava um espaço de aglutinação do movimento estudantil. O 

próprio Paes relatou que o festival era muito visado pela censura e vigilância militar. No 

documentário “Naqueles Festivais” (2015), participantes relataram que o evento tinha alto 

teor de engajamento político, e por isso durou pouco, até 1973. A música “Vila Operária”, de 

Renato Castelo e Antônio Siqueira, ficou na memória dos participantes. Vimos que, na 

verdade, a canção foi uma memória discursiva, pois atualizou um discurso social corrente em 

outra materialidade. Ao desvelar as camadas discursivas dessa música descobrimos um 

espaço significativo na história do trabalho dos operários em Goiânia: a Vila Operária. Vimos 

o lado boêmio do lugar, o imaginário que o permeou. Por outro lado, descobrimos sinais de 

uma Goiânia desvelada por má gestão urbana. O cotidiano foi descrito na música.  

 Fato marcante no contexto de realização do 1º Festival Universitário foi a presença de 

Geraldo Vandré em Goiânia. Notamos a influência que Vandré exerceu na juventude 

estudantil e nos artistas. Em pleno AI-5, o festival demonstrou seu caráter de manifestação 

política, contestação. O exílio e a censura foram retratados na música “O último a embarcar 

apague a luz do aeroporto”, de João Caetano e Maurício Campos Palmerston. Nos 

depoimentos, os artistas relembram os momentos de tensões. Em 1973, a música “Alguém 

pode te abraçar”, de Renato Castelo e Antônio Siqueira, demarcou as apreensões do 

momento. O tom de aviso, de alerta, anunciava o protesto velado. Não sabemos, inclusive, se 

essa música pôde ser interpretada. Anos depois, o festival aparece nos documentos 

pesquisados e a música “O despertar do pesadelo”, de Antônio Verás Júnior, e “Desafio”, de 

Adalton Bento Leal, anunciavam expectativas de liberdade. O desafio de lutar estava aceito. 

A juventude planejava ir à luta, exprimir seus ideais, buscar liberdade. 

 Posteriormente, apontamos indícios de festivais realizados em várias cidades do 

interior goiano, nas cidades de Morrinhos, Anápolis, Jataí, Caçu, e Rio Verde. Nos deparamos 

com enunciados nos jornais goianos, entre 1970 e 1979, que demonstraram a extensão de 

projetos de festivais nessas cidades. De acordo com as reportagens, esses eventos começaram 

a acontecer já na década de 1960. Eram festivais de música e outras artes. Essa parte da 
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pesquisa não poderia ser negligenciada, já que mostra o florescimento dessa modalidade de 

manifestação no Estado. Interessante observar que, nesses festivais, o gênero de música 

sertaneja se fez presente. Outro ponto de destaque, foram os convidados desses eventos. 

Nomes conhecidos da literatura e arte goiana estiveram presentes. Em Jataí, chamamos 

atenção para o caso do compositor Moisés Manoel, que compôs várias músicas para Orfeu e 

Menestrel e fez sua carreira justamente nos festivais. Segundo o próprio Menestrel, ele fazia 

músicas de protestos e foi convencido, posteriormente, a fazer músicas sertanejas românticas 

(MENESTREL, s.d.). 

 Já o Comunica-Som, ocorrido entre 1971 e 1985, com algumas interrupções, foi um 

festival especificamente voltado para estudantes secundaristas. Como vimos, no discurso dos 

depoimentos de artistas envolvidos no festival, o evento também trouxe grandes nomes da 

música nacional. Articulou jovens amadores que tiveram, inclusive, a oportunidade de 

gravarem seus próprios discos, por meio do festival. As noites goianienses eram delineadas 

pelos bailes e bares com música ao vivo. Convém demarcar que os organizadores do evento 

não tinham o intuito de fazer do festival um espaço de engajamento político, mas, como o 

movimento estudantil secundarista esteve presente, querendo ou não, o festival foi ponto de 

encontro desses estudantes. Colégios como o Lyceu de Goiânia e Pedro Gomes, locais de 

manifestação dos movimentos estudantis contra a ditadura, faziam um festival interno e, 

depois, os vencedores desses festivais se apresentavam no “Comunica-Som”, representando 

seus respectivos colégios. O festival secundarista acabou entusiasmando os jovens músicos e 

compositores, que não podiam participar dos festivais universitários.  

No contexto do Comunica-Som, retratamos um pouco de como funcionava a censura 

das músicas, dos shows e espetáculos culturais na região. Com o relato de Adalto Leal, 

percebemos que, algumas vezes, se estabelecia entre alguns censores e artistas uma relação 

até cômica, uma vez que parte desses censores eram professores, contratados pela Secretaria 

de Segurança Pública. Percebemos, também, que a vigilância e a repressão não eram apenas 

direcionadas diretamente aos jovens militantes, mas a todos os que se desviavam de um perfil 

moral e cívico conservador. De acordo com o discurso de Adalto, pudemos observar que os 

jovens eram visados nesse período. Essa regularidade discursiva se faz presente em vários 

enunciados ao longo do trabalho. Algumas vezes, visualizamos jurados e participantes 

lembrarem que eram necessários o esforço e o empenho nas artes, que serviam como amparo 

aos jovens. Evidenciamos parte da paisagem sonora do festival e do disco que dele foi 

originado, tal como colocamos em evidência também as questões sociais externas que fizeram 

parte da conjuntura do momento. 
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Embora não profundamente, destacamos o engajamento de Itamar Correia durante a 

ditadura. Suas ações políticas e artísticas foram voltadas para a contestação. Tanto no 

Comunica-Som em 1974, com a música “Meio dia: 12 mortos”, quanto com seu projeto 

“Araguaia meu Brasil” (shows, livro e disco), já na década de 1980. A memória de sua 

perspectiva acerca do dia da deposição de Mauro Borges, a prisão de seu pai, sua ida para a 

luta armada contra a ditadura, seus protestos e a perda de amigos de luta e infância, marcaram 

sua vida artística.  

Quanto ao GREMI, sua idealização se deu em pleno 1968. Sua efetivação foi pautada 

no esforço coletivo de membros do “Clube dos 30”. Tinha na sua organização pessoas 

influentes em Goiás. Políticos, artistas plásticos, músicos, literários, escritores e público em 

geral, se reuniam todos os anos para revelar jovens desconhecidos. Numa cidade com pouco 

mais de 30 mil habitantes, o festival era um acontecimento marcante na cidade, ocupando o 

ginásio de esportes local. Dentre os convidados especiais, os mais frequentes eram Ivan Lins, 

Lucinha Lins, Maestro Leonardo Bruno, Hamilton Carneiro e Belkiss Spenciere. Através das 

Revistas do GREMI, pudemos acompanhar a trajetória do festival, desde seu início até 1985. 

O próprio Arthur Rezende, realizador do Comunica-Som, chegou a participar como jurado no 

evento. Os discursos das músicas e dos artistas participantes do GREMI nos possibilitaram 

enxergar resistências variadas. O retrato das dificuldades dos trabalhadores no campo, as 

incertezas econômicas, a desigualdade, as mudanças na indústria cultural na música, as 

influências da cultura americana no Brasil, o apelo à liberdade e à paz, se fizeram presentes 

nessas materialidades discursivas. Com certa regularidade, vimos o apreço pela valorização 

das origens, sinais de brasilidade, como analisamos junto à Marcelo Ridenti (2014). As 

identidades articuladas nas memórias ganharam dizibilidade nos depoimentos e nas músicas: 

de acordo com Michael Pollak (1992), a memória é justamente constituinte do sentimento de 

identidade individual e coletiva. 

Nos enunciados de Itamar Correia, Genésio Tocantins, Pádua e Juraildes da Cruz, 

observamos o apreço pela terra, pela região, pelos conterrâneos, por suas identidades, seus 

sentimentos de pertencimento.  

Pudemos evidenciar na escrita da trajetória do GREMI, já nos anos 80, a caminhada 

rumo às “Diretas Já”. Os discursos se voltaram para a possibilidade de democracia. A dívida 

externa, arrocho salarial e a inflação eram gritantes na vida cotidiana. O festival alcançou 

certa notoriedade e ultrapassou obstáculos de diferentes níveis até 1985. A cada edição, os 

depoimentos se tornavam mais abertos, mais claros quanto à ditadura. Em 1981, por exemplo, 

Carlinhos Vergueiro falou abertamente sobre a ditadura, dizendo que o GREMI incentivava a 
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cultura tão massacrada pelos anos que se seguiam, com a censura e repressão. Elucida que ela 

calou a boca de muita gente, inclusive cita que, no próprio festival da época, alguns 

compositores não puderam apresentar suas músicas por este motivo. A palavra da ordem, 

entre 1981 e 1985, era “vencer”. “Salvar o amanhã” e mudar a realidade que batia à porta. O 

ano de 1984 bateu à porta como o ano do renovo no Brasil. Em Goiás não foi diferente. Como 

vimos, milhares de pessoas se reuniram na Praça Cívica para pedir eleições diretas. Os 

editores da revista do GREMI chamaram o ano de “O ano internacional da juventude”, ano de 

“renascimento da utopia”, onde centenas de jovens buscavam suas realizações artísticas, por 

vezes, no GREMI. O GREMI de 1985 foi apelidado de “Gremi da Nova República”, não por 

acaso (GREMI, 1984, p.3). A música de Lucas Faria, Valter Mustafé, Braguinha Barroso, 

Juraildes da Cruz, Genésio Tocantins e tantos outros, se fez presente nesses anos do festival.  

 A principal hipótese que moveu este trabalho é a de que houve em Goiás resistências 

pontuais no cenário musical, e os festivais foram não só um espaço de oportunidade de início 

de carreira para os artistas, mas também um lugar de engajamento sociopolítico, ponto de 

encontro de jovens artistas, estudantes e trabalhadores de classes sociais diferentes, que 

utilizaram os festivais para expressarem seus talentos e seus ideais, frente à jurados 

reconhecidos nacionalmente no meio artístico e pessoas influentes da sociedade goiana e 

nacional. Os festivais de certa forma também foram uma projeção cultural do Estado. 

 Portanto, o resgate da história dos festivais de música goianos, e a investigação de sua 

conjuntura, se mostraram um exercício importante de pesquisa da história de Goiás. As 

questões que levantamos ao longo do texto foram respondidas na historicização dos discursos 

presentes nesse trabalho, na investigação dos acontecimentos que formaram seu plano. Os 

documentos apresentados no texto evidenciaram memórias individuais, mas de representações 

coletivas. Haja vista que estas memórias podem ser transpostas para a memória cultural, e a 

música e outros esteios materiais são refúgios dessa memória (ASSMAN, 2011)  

 A história dos festivais de música e a investigação do papel das artes em Goiás, em 

face da ditadura militar, não está acabada. Há muito para se buscar e compreender. Não só na 

cena musical, mas na teatral, nas artes plásticas, na literatura e outros elementos e 

movimentos culturais. No entanto, acreditamos que contribuímos com parte dessa história. A 

tentativa foi efetivada, os discursos de resistência, as memórias e as relações de poder foram 

apresentadas ao longo desse texto. A música foi mobilizada como dispositivo múltiplo, foi 

colocada como parte da sociedade e não mero reflexo. Interrogamos estes dispositivos de 

enunciação, tentamos desenredar suas linhas, suas funções estratégicas (DELEUZE, 1990), 

apontamos o lugar de fala dos sujeitos, procurando entender seu campo “acontecimental”, a 
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historicidade desses lugares (FOUCAULT, 1999). Os festivais foram evidenciados como 

espaços de manifestação, de protestos, de projeções. As sonoridades goianas se fizeram 

presentes em tempos autoritários. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 – Atos Institucionais 

 

Ato Institucional 

Resumo do conteúdo 

(elaborado pelo Centro de Estudos) 

 Ato Institucional nº 17, de 

14 de outubro de 1969. 

Autoriza o Presidente da República a transferir para reserva, por período 

determinado, os militares que hajam atentado ou venham a atentar contra 

a coesão das Fôrças Armadas. 

 Ato Institucional nº 16, de 

14 de outubro de 1969. 

  

Declara vacância dos cargos de Presidente e Vice-Presidente da 

República; dispõe sobre eleições e período de mandato para esses cargos; 

confere a Chefia do Poder Executivo aos Ministros militares enquanto 

durar a vacância; exclui da apreciação judicial atos praticados de acordo 

com suas normas e Atos Complementares decorrentes; e dá outras 

providências 

 Ato Institucional nº 15, de 

11 de setembro de 1969. 

  

Dá nova redação ao artigo 1º do Ato Institucional nº 11, de 14 de agosto 

de 1969, que dispõe sobre as eleições para Prefeito, Vice-Prefeito e 

Vereadores dos Municípios; exclui da apreciação judicial atos praticados 

de acordo com suas normas e Atos Complementares decorrentes. 

Ato Institucional nº 14, de 

5 de setembro de 1969. 

Dá nova redação ao artigo 15, §11 da Constituição Federal de 1967; 

garante a vigência de Atos Institucionais, Atos Complementares, leis, 

decretos-leis, decretos e regulamentos que dispõem sobre o confisco de 

bens em casos de enriquecimento ilícito; exclui da apreciação judicial atos 

praticados de acordo com suas normas e Atos Complementares 

decorrentes. 

Ato Institucional nº 13, de 

5 de setembro de 1969. 

Dispõe sobre o banimento do território nacional de brasileiro 

inconveniente, nocivo ou perigoso à segurança nacional, mediante 

proposta dos Ministros de Estado da Justiça, da Marinha de Guerra, do 

Exército ou da Aeronáutica Militar; exclui da apreciação judicial atos 

praticados de acordo com suas normas e Atos Complementares 

decorrentes. 

Ato Institucional nº 12, de 

1º de setembro de 1969. 

Confere aos Ministros da Marinha de Guerra, do Exército e da 

Aeronáutica Militar as funções exercidas pelo Presidente da República, 

Marechal Arthur da Costa e Silva, enquanto durar sua enfermidade; exclui 

da apreciação judicial atos praticados de acordo com suas normas e Atos 

Complementares decorrentes. 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/AIT/ait-17-69.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/AIT/ait-17-69.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/AIT/ait-16-69.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/AIT/ait-16-69.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/AIT/ait-15-69.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/AIT/ait-15-69.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/AIT/ait-14-69.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/AIT/ait-14-69.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/AIT/ait-13-69.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/AIT/ait-13-69.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/AIT/ait-12-69.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/AIT/ait-12-69.htm
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Ato Institucional nº 11, de 

14 de agosto de 1969. 

Dispõe sobre o tempo de mandato dos Prefeitos, Vice-Prefeitos e 

Vereadores e sobre as eleições para esses cargos no dia 30 de novembro 

de 1969; extingue a Justiça da Paz eletiva; exclui da apreciação judicial 

atos praticados de acordo com suas normas e Atos Complementares 

decorrentes. 

Ato Institucional nº 10, de 

16 de maio de 1969. 

Dispõe sobre as consequências da suspensão dos direitos políticos e da 

cassação dos mandatos eletivos federais, estaduais e municipais; e dá 

outras providências. 

Ato Institucional nº 9, de 

25 de abril de 1969. 

Dá nova redação ao artigo 157 da Constituição Federal de 1967, que 

dispõe sobre desapropriação de imóveis e territórios rurais. 

Ato Institucional nº 8, de 2 

de abril de 1969. 

Atribui competência para realizar Reforma Administrativa ao Poder 

Executivo dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios de população 

superior a duzentos mil habitantes; e dá outras providências. 

Ato Institucional nº 7, de 

26 de fevereiro de 1969. 

Estabelece normas sobre remuneração de Deputados Estaduais e 

Vereadores; dispõe sobre casos de vacância de cargos de Prefeito e Vice-

Prefeito; suspende quaisquer eleições parciais para cargos executivos ou 

legislativos da União, dos Estados, dos Territórios e dos Municípios; 

exclui da apreciação judicial atos praticados de acordo com suas normas e 

Atos Complementares decorrentes; e dá outras providências. 

Ato Institucional nº 6, de 1º 

de fevereiro de 1969. 

Dá nova redação aos artigos 113, 114 e 122 da Constituição Federal de 

1967; ratifica as Emendas Constitucionais feitas por Atos 

Complementares subsequentes ao Ato Institucional nº 5; exclui da 

apreciação judicial atos praticados de acordo com suas normas e Atos 

Complementares decorrentes; e dá outras providências. 

Ato Institucional nº 5, de 

13 de dezembro de 1968. 

Suspende a garantia do habeas corpus para determinados crimes; dispõe 

sobre os poderes do Presidente da República de decretar: Estado de sítio, 

nos casos previstos na Constituição Federal de 1967; intervenção federal, 

sem os limites constitucionais; suspensão de direitos políticos e restrição 

ao exercício de qualquer direito público ou privado; cassação de mandatos 

eletivos; recesso do Congresso Nacional, das Assembléias Legislativas e 

das Câmaras de Vereadores; exclui da apreciação judicial atos praticados 

de acordo com suas normas e Atos Complementares decorrentes; e dá 

outras providências. 

Ato Institucional nº 4, de 

12 de dezembro de 1966. 

Convoca o Congresso Nacional para discussão, votação e promulgação do 

Projeto de Constituição apresentado pelo Presidente da República e dá 

outras providências. 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/AIT/ait-11-69.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/AIT/ait-11-69.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/AIT/ait-10-69.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/AIT/ait-10-69.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/AIT/ait-09-69.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/AIT/ait-09-69.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/AIT/ait-08-69.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/AIT/ait-08-69.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/AIT/ait-07-69.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/AIT/ait-07-69.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/AIT/ait-06-69.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/AIT/ait-06-69.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/AIT/ait-05-68.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/AIT/ait-05-68.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/AIT/ait-04-66.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/AIT/ait-04-66.htm
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Ato Institucional nº 3, de 5 

de fevereiro de 1966. 

Dispõe sobre eleições indiretas nacionais, estaduais e municipais; permite 

que Senadores e Deputados Federais ou Estaduais, com prévia licença, 

exerçam o cargo de Prefeito de capital de Estado; exclui da apreciação 

judicial atos praticados de acordo com suas normas e Atos 

Complementares decorrentes. 

Ato Institucional nº 2, de 

27 de outubro de 1965. 

Modifica a Constituição do Brasil de 1946 quanto ao processo legislativo, 

às eleições, aos poderes do Presidente da República, à organização dos 

três Poderes; suspende garantias de vitaliciedade, inamovibilidade, 

estabilidade e a de exercício em funções por tempo certo; exclui da 

apreciação judicial atos praticados de acordo com suas normas e Atos 

Complementares decorrentes; e dá outras providências. 

Ato Institucional nº 1, de 9 

de abril de 1964. 

Modifica a Constituição do Brasil de 1946 quanto à eleição, ao mandato e 

aos poderes do Presidente da República; confere aos Comandantes-em-

chefe das Forças Armadas o poder de suspender direitos políticos e cassar 

mandatos legislativos, excluída a apreciação judicial desses atos; e dá 

outras providências. 

 

ACERVO: PORTAL DA LEGISLAÇÃO. Legislação: legislação histórica: atos institucionais. 

Disponível em: <https://goo.gl/ItbTJ1>. Acesso em: 7 nov. 2016. 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/AIT/ait-03-66.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/AIT/ait-03-66.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/AIT/ait-02-65.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/AIT/ait-02-65.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/AIT/ait-01-64.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/AIT/ait-01-64.htm
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ANEXO II – Solicitação de Liberação de letras de músicas, para apresentação no show do 

grupo “Santofício”, ao Departamento de Censura e Diversões Públicas, que atuava em Goiás. 

Goiânia, 1978. Fonte: Acervo Particular de Adalto Leal, solicitante da liberação.  
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ANEXO III – Transcrição de entrevista de Arthur Rezende, concedida ao escritor Miguel 

Jorge em ocasião do V Comunica-Som realizada em 1976, publicada no jornal “O Popular” 

 

P. Quais foram os seus organizadores?  

R. Bem, o Cícero tinha a APAE como a instituição que iria promover o primeiro festival. 

Ficamos aguardando aquelas reuniões e numa delas decidiu-se que eles não topariam a 

parada, pelos 50% propostos. Propus ao Cícero convidar mais duas pessoas para integrar o 

grupo que iria organizar e que já contava com ele e comigo. Foi assim que entraram o Wilmar 

Barbosa Cintra e o jornalista Lorimá Dionísio (Masinho), tendo o primeiro festival sendo 

promovido pelo Centro dos Professores de Goiás que, pela desorganização interna e 

problemas criados com seu então presidente não chegou a promover o segundo. 

 P. Encontrou muitas dificuldades para a realização do Primeiro Comunica-Som?  

R. O entusiasmo e a expectativa conseguiram superar as mil dificuldades encontradas. Volto a 

falar no Cícero: ele era um pau-pra-toda hora na verdadeira acepção da palavra. Fazia 

contatos nos colégios, carregava o piano, fazia a limpeza e só não apresentava porque sua 

modéstia era grande demais e ele achava que "nos bastidores funcionava melhor". Depois de 

cada reunião da Comissão Organizadora — e era diária —  a gente sempre tinha uma 

"esticada" até um boteco ou restaurante para comentar os lances, beber uma cervejinha e 

jantar também. O Cícero comandava. 

 P. Como foi a receptividade em Goiás?  

R. De real consolidação da cultura artística, Miguel. O festival sempre realizado em maio 

desde 1971, começava a ser organizado em março, no início das aulas, com as visitas aos 

colégios e consequentemente movimentação dos compositores e intérpretes. Isto quer dizer: 

dois meses antes e dois meses depois o Comunica-Som era comentado não só internamente 

nos colégios quanto nas ruas e muito divulgado pela imprensa. A repercussão, portanto, fazia 

jus ao movimento.  

P. E fora de nosso Estado?  

R. Revistas e jornais sempre deram consideráveis espaços gratuitos ao festival, visto que o 

júri especial era constituído de personalidades da música (compositores e intérpretes), 

jornalistas, intelectuais, atores e representantes de gravadoras, no eixo Rio-São Paulo. Trazer 

esse pessoal no primeiro foi muito difícil, já nos seguintes tudo foi mais fácil, pelas boas 

informações que aqueles que vieram aqui a primeira vez deram. Tivemos casos, por exemplo, 

de muito deles voltarem nos anos seguintes como foi o caso do pessoal d' O Pasquim, 

presenças certas, dentre eles o Ziraldo, o Jaguar e a escritora Olga Savary. O Ivan Lins e sua 
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mulher Lucinha já vieram duas vezes, o mesmo acontecendo com César Costa Filho, a 

jornalista Rizeth Lumer e o compositor Paulo Sérgio Valle. Todo mundo quer voltar e o 

interesse da gente é procurar trazer novos nomes justamente para que eles também se tornem 

relações públicas de Goiânia lá fora. É isso aí. 

 P. As músicas premiadas foram divulgadas ou gravadas?  

R. Tivemos muito sucesso com um dos vencedores do Festival, o excelente João Caetano. 

Gravou "Pega", vencedora de 74, na RGE. As demais foram muito procuradas por intérpretes 

e passaram a se constituir em músicas novas do repertório de muita gente boa. 

 P. Qual foi a base mais importante do Comunica-Som?  

R. Penso que o primeiro e o último. O primeiro porque ninguém acreditava na gente, o 

pessoal curtia o Universitário que era o bom. Com o esvaziamento do Festival Universitário e 

o sucesso do I Comunica-Som, a coisa pegou fogo. O último porque conseguimos transmití-lo 

a cores, graças ao empenho que a TV-Anhanguera fez junto à TV-Nacional de Brasília em 

ceder o caminhão de externa. O video-tape das finais do festival foi exibido também em 

Brasília e em São Paulo, pela TV-Gazeta. Foi, realmente, um marco, uma grande vitória 

goiana.  

P. A Comissão Julgadora é sempre composta de nomes famosos?  

R. Componentes, eu diria. Famosos, uns mais outros menos, porém, todos à altura de escolher 

as melhores, sem "panelinhas", etc. São dois os júris: o local para devida peneirada e o oficial 

já nas finais do festival. Pelo menos três nomes locais são aproveitados no júri oficial.  

P. Quem auxilia em termos financeiros o festival?  

R. Principalmente o governo. Sem sua ajuda seria impossível realizá-lo considerando sua 

grandiosidade. O Comunica-Som hoje extrapolou as fronteiras goianas. É visto por muita 

gente boa do Rio e de São Paulo como uma excelente promoção, válida sob todos os pontos 

de vista, uma coisa viva. De outra parte a Comissão Organizadora, financeiramente, sempre 

encontrou apoio no comércio que às vezes patrocinam, dão prémios, etc., com retorno 

publicitário, garantido. Outra coisa, O júri Oficial, constituído de gente famosa vem 

praticamente de graça à Goiânia. Se a gente fosse pagar seria uma grana sem tamanho.  

P. Por que o Comunica-Som esteve parado e continua ameaçado de não se realizar este ano?  

R. Em 75 tivemos vários problemas: a interdição do Cine Goiânia, a mudança de secretário da 

Educação (órgão promotor), governo novo, falta de local condizente, etc. Este ano, depois de 

conseguirmos o apoio indispensável do governo, através da Secretariada Educação e Cultura e 

da Prefeitura de Goiânia, ficou marcado para o período de 10 a 17 de outubro. Local? A 

semana que passou o secretário José de Assis teve a definição com o governador a respeito, 
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que liberou a Esefego, único local em condições de receber o festival, já que recebemos a 

negativa (pela segunda vez) do SESC. Não sendo possível a Esefego iríamos realizá-lo em 

circuito fechado, única fórmula capaz de não deixar o festival morrer.  

P. Quais as dificuldades sanadas? 

 R. A primeira e principal delas foi a financeira que a ajuda recebida da SEC e da Prefeitura, 

visto que sem o júri oficial não faríamos o festival. A outra dificuldade reside no local. Eu 

quero dizer a você, Miguel Jorge, que o Comunica-Som tem alguns e inarredáveis objetivos:  

1) Oferecer a oportunidade de criatividade a auto- res e compositores; 2) Melhorar o nível dos 

nos-sos artistas (músicos e intérpretes); 3) Mostrar os trabalhos locais ao pessoal de fora; 4) 

Transmitir pela TV as finais visando principalmente o interior e 5) Projetar Goiânia na faixa 

Rio-São Paulo como centro de valores culturais de excelente nível. Fora disso, não arredamos 

pé, não fazemos por menos.  

P. Atualmente qual a "pedra no caminho"?  

R Enquanto não se construir o grande ginásio para sediar promoções artísticas, culturais e 

esportivas dessa monta, será o que você chama de "pedra no caminho".  

P. Qual a importância da realização do Comunica-Som este ano?  

R. Fundamental. Talvez mais ainda do que o primeiro. É questão de vida ou morte. Deixando 

de realizá-lo este ano muita coisa pode morrer dentro de cada um dos que dele participam e a 

desmotivação seria total. Felizmente, a Esefego foi liberada.  

P. Quem virá para a Comissão Organizadora? 

 R. A exemplo dos anos anteriores, prefiro divulgar quando todos estiverem confirmados. 

Estive no Rio e em São Paulo e pode estar certo que procurei gente boa. Acho que na próxima 

semana os nomes já poderão ser divulgados. 

 P. Onde e quando vai se realizar o Festival? 

R Se Deus quiser, na Esefego. Graças à colaboração e compreensão encontradas nas pessoas 

do governador e Secretário da Educação. 

 P. Os Universitários vão poder participar? 

 R. Abertamente, não. Isso foi o que ficou decidido numa reunião que tivemos com os 

diretores dos colégios participantes, porém, sempre participaram fazendo parceria com alunos 

dos colégios que representam. Ano que vem, caso a gente realize o festival, pode ser que se 

consiga um outro paralelo e, depois, quem sabe, o encontro dos dois times, o universitário e o 

secundaristas. 
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ANEXO IV – Estatutos do Clube dos 30. Inhumas, 1989. Organização, regras de 

funcionamento e objetivos do clube desde sua fundação em 1967. Fonte: Acervo particular de 

integrante do Clube dos 30 e organizadora do GREMI, Mônica Martins. 
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