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Eixo: Pesquisa fora do contexto educacional

Qual a razão de, nos anos da Ditadura – e mesmo após
a democratização brasileira, ainda que em menor
medida –, ter sido tão requisitada a opinião política de
artista como Chico Buarque e Caetano Veloso[2]

Resumo:

Este trabalho se propõe a fazer uma análise, ainda que breve, da vida e obra de Chico Buarque de
Holanda, enfatizando sua atuação enquanto músico, no contexto dos anos 1960 a 1980. Para isso, se
usará duas de suas músicas, Mulheres de Atenas (1976) e Cadê o meu (1973), ambas censuradas, e
também seu romance Benjamim (1995). Nesse contexto de análise, a obra de Marcelo Ridenti, Em busca
do povo brasileiro (2000), será usada como ponto de partida, visto que para o autor o que estava por trás
dos ideais e práticas dos grupos de esquerda nos anos 1960 e 1970 era o romantismo revolucionário. No
entanto, a pesquisa opta por ter como norte teórico e explicativo o conceito de representação formulado
por Roger Chartier; entendo assim, que o romantismo revolucionário motivador de diversas práticas de
esquerda era, ele próprio, mais um tipo de representação social.
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Abstract: This work intends to make an analysis, albeit brief, life and work of Chico Buarque de Holanda,
emphasizing its role as a musician in the context of the years 1960 to 1980. For this, it uses two of his
songs, Mulheres de Atenas (1976) and Cadê o meu (1973), both censored, and also his romance
Benjamim (1995). In this context of analysis, the work of Marcelo Ridenti, In search of the Brazilian people
(2000), will be used as a starting point, as to what the author was behind the ideals and practices of leftist
groups in the 1960s and 1970s was revolutionary romanticism. However, research chooses to have a
north and explanatory theoretical concept of representation formulated by Roger Chartier; understand
well, the revolutionary romanticism of several motivating practices left was himself, more of a social
representation.

Keywords: Chico Buarque - censorship - revolutionary romanticism.

Introdução

Chico Buarque nasceu no Rio de Janeiro, em 14 de junho de 1944. É o quarto filho do historiador paulista
Sérgio Buarque de Holanda e da carioca Maria Amélia Alvim Buarque de Holanda, os quais tiveram além
de Chico, os filhos Heloísa (Miúcha), Álvaro, Sergito, Maria do Carmo, Ana Maria (Baía) e Cristina. O
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carioca foi morar em São Paulo no ano de 1946, aos dois anos de idade, pois seu pai foi chamado para
assumir a direção do Museu do Ipiranga; posteriormente, em 1952, a família mudou-se para a Itália;
desde então, ele só voltou a morar no Rio de Janeiro aos 22 anos, em 1966. Chico Buarque teve uma
influencia musical marcante devido, entre outros fatores, à presença na sua casa de Vinícius de Moraes,
seu futuro amigo e parceiro na música.

No livro Chico Buarque para Todos, o próprio compositor terce várias declarações sobre sua vida e obra.
Dentre os aspectos que influenciaram sua formação artística destaca-se a efervescência cultural pela qual
o país passava já desde o final dos anos 1950. Um exemplo disso foi o lançamento em 1958 do LP Chega
de Saudade, de João Gilberto; um marco para Chico Buarque. “‘Quando eu vi aparecer esse negócio,
inteiramente novo, foi uma revolução’” (ZAPPA, 1999: 45). Vivia-se a cultura da Bossa nova[3],
relacionada ao progresso, ao desenvolvimento brasileiro; e nesse sentido, como produto de sua época, o
jovem Chico Buarque, deslumbrado com a construção de Brasília, optou por cursar Arquitetura; decisão
esta motivada também pela necessidade de se livrar das pressões em casa. “Sim, é verdade que a
vocação literária veio antes da musical, mas nem a música, nem a literatura eram possibilidades
profissionais.” (ZAPPA, 1999: 52).

Para além da Bossa nova, o final dos anos de 1950 foi um momento de formulação, em que se estavam
sendo lançadas circunstâncias históricas para o boom de movimentos políticos e culturais nas duas
próximas décadas. No campo internacional podem-se destacar as revoltas em prol de libertação nacional,
a polarização política e o enrijecimento ideológico no contexto de Guerra Fria, a Revolução Cubana, o início
de guerras antiimperialistas, a proletarização das classes médias nos países de Terceiro mundo, o
movimento hippie, bem como outras formas de contestação do padrão de comportamento vigente na
sociedade. Em nível nacional, os processos políticos desencadeados no final daquela década levaram
muitos a acreditar que as teses de Marx estavam certas e as condições para uma profunda transformação
social, rumo ao desfecho previsto pelo sentido dado por ele à História, estavam sendo lançadas; isso
porque o país vivia um processo de crescente modernização e democratização política e social,
mobilizando movimentos populares e a atuação das esquerdas, principalmente após João Goulart tomar
posse da Presidência da República (1961) e anunciar a implementação de um conjunto de iniciativas, sob
a ampla denominação de “reformas de base”.

É dentro desse quadro de transformações e agitações políticas e culturais que Marcelo Ridenti, em seu
livro, Em busca do povo brasileiro (2000) defende a ideia da presença marcante do romantismo
revolucionário[4], o qual tem por essência o caráter anticapitalista[5], utópico, centrado na vontade de
transformação da História através da ação do seres humanos, ou dito em outras palavras, do povo. É
justamente na busca, e mesmo formulação do que venha a constituir esse povo, que agem de diferentes
modos, artistas, intelectuais e políticos, os quais muitas vezes se vêem encarregados da função de
educá-lo e conscientizá-lo de seu papel histórico. Exemplo de instituições e grupos sociais que assim
agiam foi o Centro Popular de Cultura[6], da União Nacional dos Estudantes – os CPCs da UNE[7], criados
em 1961 e ligados à ala cultural do Partido Comunista Brasileiro- PCB, mas ainda assim, tendo significativa
autonomia.

A empolgação das esquerdas, entretanto, foi freada bruscamente com a instauração do golpe civil-militar
de 1964, pondo um fim, à primeira vista, ao “sonho brasileiro”. Houve ai um refluxo dos movimentos
populares sufocados pela repressão; se bem que quando do golpe praticamente não houve nenhuma
resistência, o que muitos justificam pelo fator surpresa com que ele foi desencadeado. A desarticulação
das esquerdas, porém, foi ainda maior após o Ato Institucional nº5, em 1968 e a chegada da era Brasil,
ame-o ou deixe-o, com o aperfeiçoamento do aparelho repressivo, através, por exemplo, do uso intensivo
e articulado de instrumentos como o Departamento de Ordem Política e Social- DOPS, Operação
Bandeirante- Oban, Destacamento de Operações e Informações – Centro de Informações de Defesa
Interna- DOI-CODI, Centro de Informações e Segurança da Aeronáltica- CISA, Centro de Informações do
Exército- CIE, Centro de Informações da Marinha- Cenimar e Divisão de Censura de Diversões Públicas-
DCDP, órgão submetido a Policia Federal, responsável pela censura, o qual será aqui trabalhado mais
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adiante.

Dessa conjuntura saíram duas grandes vertentes: aqueles adeptos à luta armada, e daí pode-se citar, por
exemplo, a Ação Libertadora Nacional- ALN, Vanguarda Popular de Resistência- VPR, Vanguarda Armada
Revolucionária-Palmares- VAR-Palmares, Partido Comunista Brasileiro Revolucionário- PCBR, Dissidência
de São Paulo- Di-SP, Dissidência da Guanabara- Di-GB, Ala Vermelha do PC do B- Ala e o Movimento
Revolucionário 8 de outubro- MR-8[8]. Por outro lado, houve os que se empenharam no uso das artes, da
cultura como arma de protesto e transformação[9]; o que aqui nos interessa, tendo em Chico Buarque um
de seus representantes. Segundo Ridenti, esses diversos grupos manifestavam de diferentes formas o
Romantismo revolucionário, o qual consistiria, portanto, em uma espécie de elo ou elemento capaz de
nortear a diversidade de manifestações, atribuindo-as, através dele, um caráter de unidade e coerência.

Censura: um importante aparelho para garantir a ordem e a estabilidade da “Revolução” que se
dizia democrática.

É inevitável fazer um estudo da riqueza da cultura artística dos anos 1960 e 1970, e nesse caso focando
na produção musical do período, sem remeter à interferência da censura. Esta se dava de modo legal a
partir, inicialmente, do Serviço de Censura de Diversões Públicas- SCDP, que era um órgão regional, e
posteriormente através da Divisão de Censura de Diversões Públicas- DCDP, subordinada ao
Departamento de Polícia Federal. Evidentemente que uma das estratégias usadas pela Ditadura
civil-militar para se manter no poder foi o uso em larga escala de um forte aparato repressivo, do qual a
censura fazia parte. Entretanto duas ponderações precisam ser feitas: a censura a diversões públicas não
foi instituída pelo governo militar de 1964; e a criação por este da DCDP não conseguiu eliminar a atuação
do SCDP[10].

Em 24 de janeiro de 1946, na vigência do mandato do General Eurico Gaspar Dutra na Presidência da
República, foi promulgado o Decreto nº 20.493, responsável por aprovar o regulamento do SCDP,
composto pelo gabinete do Chefe do Serviço; da Secretaria; da Censura; da Seção do Expediente; e da
Fiscalização[11]. Pelo que consta o Decreto, não havia uma formação específica para censores, o que
diferentemente se verá mais adiante no caso da censura durante a Ditadura, posto que estes agiam de
acordo com as instruções do Chefe do Serviço[12]. No entanto, a existência da censura prévia e a
necessidade dos ensaios gerais já estavam regulamentados nesse Decreto[13].

Uma das principais mudanças que se observou durante o período militar é a tentativa de unificar a
censura, acabando assim com os órgãos regionais, a fim de que ela se tornasse centralizada em Brasília,
junto ao Departamento de Segurança Pública da Polícia Federal, vindo a estar institucionalizada através da
DCDP, como ficou reconhecida até seu paulatino desaparecimento a partir de 1979 com o desgaste político
dos governos militares e o deslanchar do processo de redemocratização.

Afim de que houvesse tal centralização foram tomadas medidas legais, dentre estas o Decreto nº 56.510
de 1965 que aprovou o regulamento geral do Departamento Federal de Segurança Pública; o Decreto-Lei
nº 43 de 1966, tendo também um teor centralizador da atividade censória; e a Lei nº5536 de 1968 que
não obstante se referir ao teatro e cinema também serviu de apoio para a análise de músicas; além disso,
criou também o Conselho Superior de Censura- CNC[14] e regulamentou a profissionalização dos técnicos
da censura, passando ser obrigatório para o provimento deste cargo a formação superior em cursos de
Ciências Sociais, Direito, Filosofia, Jornalismo, Pedagogia ou Psicologia[15].

No mesmo ano foi aprovado o Ato Institucional nº5, considerado o pior de todos os Atos promulgados
pelos militares. Quando se fala em censura à menção ao AI-5 é quase sempre uma constante, no sentido
de indicar o quanto ele prejudicou a produção da cultura artística no país. Entretanto em seu texto, ele
não faz nenhuma vez alusão direta à censura. Mesmo assim, sem dúvidas, as determinações ali trazidas
intensificaram significativamente a atuação desta.

Observa-se a partir de todos esses decretos a preocupação em controlar a produção cultural, também
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chamada de diversões públicas, no país. Os confrontos advindos por representações culturais destoantes
têm importância tal qual as lutas políticas[16]. Até porque uma não está desassociada da outra. Um dos
temores dos militares à frente da direção política do país era justamente que produções culturais, sejam
elas através do cinema, teatro, música ou qualquer outro meio de comunicação com o povo, incitassem
práticas ditas por eles como “subversivas”; ou seja, difundissem uma representação da realidade diferente
daquela que eles almejavam passar inspiradas nos princípios de ordem e progresso e na Doutrina de
Segurança Nacional[17]. Nesse sentido, o problema principal, a priori, não era exatamente a produção
cultural, mas seu contato com a sociedade, em seu sentido mais amplo. O perigo estava no potencial que
estas produções tinham de serem canais de comunicação; e nesse sentido, a censura assumia papel
fundamental ao interromper tal diálogo. A repressão psicologia ou física aos artistas passa a ocorrer com
maior intensidade em um segundo momento, quando sua imagem já é por si só, independentemente de
sua produção, um símbolo de contestação, como foi o caso na música, de Geraldo Vandré, Caetano
Veloso, Gilberto Gil e Chico Buarque. Não se quer dizer que não houvesse outros artistas mais engajados,
mas estes ganharam uma grande visibilidade nacional, proporcionada em grande parte pelo papel da
mídia, principalmente da Televisão e da indústria fonográfica.

Muitas vezes estes artistas mais visados pela censura eram tomados por grupos de esquerda como seus
representantes, ou no limite, representantes do povo oprimido pelo governo militar, símbolos da
resistência. Um desses “porta-vozes” a contragosto foi Chico Buarque, o qual declarou posteriormente que
esse tipo de coisa gerava uma situação em que o artista se incomodava com o manto de representante
que era posto sobre ele; entretanto, devido à ordem estabelecida no país, ele mesmo não tinha vontade
de negar tal cargo. (ZAPPA, 1999).

Havia, portanto, uma pretensão em atribuir a cada olhar, gesto, música ou pronunciamento um caráter
politizado; e isso se traduz numa forma de ganhar respaldo e legitimidade na sociedade, pois a imagem de
Chico Buarque passou a ser muito difundida e conhecida no cenário musical nacional. Elegê-lo, portanto
como porta-voz dos discursos desses grupos daria mais força às suas ambições de ganharem maior
adesão popular. Não se quer aqui dizer que ele tenha sido usado como fantoche; muito pelo contrário, ele
sabia disso, e, muitas vezes, reforçou e ajudou a criar esta imagem que se fez dele, pois, como já foi
exposto anteriormente, o contexto era favorável a isso.

Segundo Marcelo Ridenti, isso acontecia devido à existência do romantismo revolucionário que permeava
toda a esfera de posicionamento ideológico das esquerdas. No entanto, não se pode atribuir, ao ver dessa
pesquisa, a existência desse romantismo a todas as práticas de Chico Buarque, apesar dele também se
opor ao tipo de ordem vigente naquele momento. Ao afirmar que ele “é um artista típico de uma geração
politizada”, Ridenti acaba reforçando a representação que se tem a respeito dele, como símbolo de uma
geração que contestava. (RIDENTI, 2000: 231). Prefere-se aqui entender que as representações no meio
social são criadas em contextos específicos e tendem a querer serem universais, porém elas são próprias
dos grupos que as formulam e propagam. (CHARTIER, 1988). Uma prova de que nem tudo em Chico
Buarque era inspirado pelo romantismo revolucionário é sua composição A Banda, a qual foi justamente
uma resposta crítica a toda essa esfera excessiva de politização. Chico Buarque declarou que: “a moda das
canções de protesto me incomodava. Era bonitinho ser contra o governo. [...] Então fiz A Banda (1966), e
dei para a Nara [Leão] gravar. Foi uma coisa meio proposital, tipo um chega”. (ZAPPA, 1999: 98).

Todavia após 1968, como já foi dito, houve a radicalização repressiva vinda através do AI-5; sendo que as
canções com conteúdo crítico sobre o contexto político e também aquelas que representavam uma ameaça
“a moral e aos bons costumes” passaram a ser um alvo ainda mais visado pela censura. Diante desses
fatos, o posicionamento de Chico Buarque também irá se modificar, principalmente após sua chegada da
Itália, onde se auto-exilou em 1970, deixando para trás aquela ideia de dar um “chega”.

Ao voltar ao Brasil, Chico Buarque lança seus discos com maior teor de crítica social. É dessa época os LPs
Apesar de você (1971), Construção (1971), Chico Canta – Calabar (1973), Sinal Fechado (1974), Meus
Caros Amigos (1976), Gota d’Água (1977) e Ópera do Malandro (1979). Toda exposição nos meios
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midiáticos lhe rendeu reconhecimento e muitos fãs, mas também resultou em cobranças e pressões tanto
pelo lado mais conservador da sociedade (querendo seu afastamento), quanto pelas alas da oposição
(desejosas de seu maior envolvimento). Por isso, de 1975 a 1987, o cantor decidiu por não fazer show
solo. E ao lembrar-se desse contexto, declarou que sofreu muitas cobranças de posicionamento:

Começou a ficar muito pesado esse negócio. A minha música passou a ser menos
importantes do que aquilo que esperavam que eu dissesse. [...] Me envolvi mais
do que desejava. Mas entendo que isso tenha acontecido. Eu não me sentia na
obrigação de fazer música engajada. Mas naquele momento, a música assumia
um colorido político que não era intencional. A censura enxergava mensagens
subliminares onde não existia e o pessoal de esquerda também queria ver essas
mensagens. (ZAPPA, 1999: 114)

Exemplos de apropriações de sua obra são citados pelo próprio Chico Buarque. Ideias como “Apesar de
você foi para o Médici” é negada pelo compositor ao esclarecer que o “você” não era específico, estava
relacionado a todo o contexto, ao sistema político repressivo. Assim também, dizem que “Jorge Maravilha
foi para Amália Lucy”, a filha do general-presidente Geisel; no entanto, segundo ele, a canção tinha sido
inspirada nos policiais que ao levarem-no para prestar depoimento na delegacia pediram no meio do
caminho um autógrafo alegando ser para a filha de um deles. (ZAPPA, 1999, p. 123). Essas e tantas
outras interpretações que fogem ao controle do compositor são reflexos dos diferentes contextos e
especificidades em que as canções foram recebidas, das diferentes representações que foram criadas em
torno delas, como também os diversos lugares sociais de quem a ouvia; esses fatores norteiam a
construção de sentido que é próprio a cada grupo e época.

Um diálogo entre Benjamim, Mulheres de Atenas e Cadê o meu:

A partir desse momento, o presente trabalho se ocupará em fazer um diálogo entre o romance de Chico
Buarque, Benjamim (1995) – tomando como ponto de partida o estudo que Ridenti fez sobre esta
obra[18] – e duas de suas canções censuradas durante a Ditadura, Mulheres de Atenas (1976), feita em
parceria com Augusto Boal, e Cadê o meu (1973), a qual Chico Buarque assina como Julinho da Adelaide,
um de seus artifícios para driblar a censura, já que a simples presença do seu nome na autoria já era
motivo para os censores ficarem alerta e optarem pelo veto. Como norte comparativo serão usados dois
temas: as lutas das mulheres naquele contexto e o crescimento econômico do início dos anos 1970,
propagandeado à época como “o milagre brasileiro”.

O romance se insere temporalmente nos anos 1960 a 1990. Apesar de não ser declaradamente a intenção
do autor, esta obra constitui uma metáfora que faz uma pertinente alusão ao Brasil e a diversos grupos
sociais, representados por espécies de “tipos ideais”, personagens que unem em si características gerais
dos diferentes grupos sociais envolvidos nas transformações políticas, econômicas, sociais e culturais pela
qual passou a sociedade brasileira nestas três efervescentes décadas.

O livro conta a trajetória de Benjamim em retrospectiva, iniciando a trama com o personagem prestes a
ser fuzilado por um pelotão da polícia. Nesse momento ele lembra-se de seu amor na juventude, Castana
Beatriz, que representa para ele o paraíso perdido, morta por policias na mesma casa onde ele se encontra
agora prestes a morrer também. Os motivos do assassinato, porém são diferentes, mas não estão
desconexos. Apesar de não ficar claro no romance, Chico Buarque, deixa perceptível que Beatriz, junto
com o professor Douglas S. Ribajó (homem pelo qual ela deixa Benjamim para tornar-se sua amante,
engravidando dele) participavam de uma organização de esquerda armada contra a Ditadura. (RIDENTI,
2000).

Abro agora um parêntese para chamar atenção sobre o papel central que Beatriz ocupa na história. Ela
representa diversas mulheres que nos 1960 romperam com relações familiares patriarcais e
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conservadoras, contestando comportamentos cristalizados e lutando no campo político contra o Estado
autoritário. Não há, pois, como compreender a atuação dessa personagem, que apesar de fictícia
estabelece relações diretas com acontecimentos reais do período em que ela é retratada, sem remeter ao
movimento feminino e às lutas das mulheres contra os machismos na esfera privada e pública.

Chico Buarque em 1976 escreve Mulheres de Atenas em parceria com Augusto Boal, na qual a mulher
também é colocada em posição de destaque em um jogo de palavras muito bem elaborado pelos autores,
misturando passado e presente, sem que a mensagem seja passada, assim, de forma direta.

A canção possui como tema principal as mulheres de Atenas. Ao desenvolver esse mote os compositores
utilizam repetidamente a frase imperativa, lançando um convite: “Mirem-se no exemplo daquelas
mulheres de Atenas”. Ao fazer a avaliação da letra, a censora Mariana Brum Duarte questiona: “O título da
composição poética do Sr. Augusto Boal e Chico Buarque de Hollanda é denotativo à situação da mulher
de Atenas (do passado Ou do presente)” [19].

Não desatentos à realidade de seu tempo, os compositores sabiam que sua produção tinha grande
probabilidade de não passar pelo crivo da censura; sendo assim, o relato sobre as mulheres é lançado no
passado, talvez como tentativa dissimulada de mostrar que sua canção estava pouco preocupada com
questões presentes. “Trata-se apenas de um relato histórico!” - poderiam se justificar. Mas não foi assim
que a censora entendeu a mensagem.

No parecer de número 558 do Serviço de Censura de Diversões Públicas do Rio de Janeiro, em seu “Exame
censório”, Duarte veta a canção e declara, após tecer considerações sobre a posição feminina na Grécia
antiga, que a música não tem o objetivo de exaltar a condição submissa das mulheres de Atenas, afinal,
“NÃO HÁ O QUE CONCLAMAR PARA A MULHER ATUAL A HISTÓRICA POSIÇÃO FEMININA DA MULHER
ATENIENSE”. Mais adiante, no mesmo texto, ela conclui: “Sente-se, perfeitamente, uma lacuna intencional
na equiparação feminina de hoje para ontem, propositada, mas perfeitamente atualizante na esfera
política”.[20]

A seu entender, portanto, o “mirem-se” não estava voltado para o passado, mas para o presente, visto
que naquele momento, segundo a censora, os meios de comunicação de massa divulgavam o afastamento
dos militares da política na Grécia e a atuação destaca das mulheres nesse processo. Segunda ela:

Com a atual política grega do afastamento da ditadura militar, tão comentada
pelos meios de comunicação de massa, houve uma grande participação feminina,
inclusive da artista grega refugiada em Paris, Mercoulis ou Mercouri carregada em
triunfo após a vitória. Esta artista incentivou as alas femininas ao processo
revolucionário na deposição dos generais.[21]

Após esta análise, Duarte conclui que “Houve um pretexto histórico falsamente conotativo para a
denotação presente contra a nossa situação militar” e que a parceria entre Augusto Boal e Chico Buarque
se traduz em uma “provocação aos órgãos de censura”. Tratar-se-ia, seguindo a linha de raciocínio da
censora, que a canção Mulheres de Atenas versa em uma ameaça à posição atual dos militares no Brasil,
pois difunde um discurso de enfretamento à posição política daquele grupo, incitando na sociedade, e mais
especificamente nas mulheres, uma postura de luta.

Tal preocupação estava diretamente ligada também ao contexto de luta das mulheres no cenário nacional,
com o crescimento do movimento feminista e a atuação deste junto a grupos armados de esquerda, como
também à sua ligação com a Teologia da Libertação. Sendo assim, a Beatriz do romance é representativa
da luta feminina, uma espécie de tipo ideal, que caracteriza várias mulheres que pelejaram e até
morreram assassinadas pela carnificina promovida pela Ditadura civil-militar.

Retomando ao romance, destaca-se outro aspecto: Benjamim ao final de sua vida era um ex-modelo
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falido, o qual viveu o auge de sua carreira no início dos anos 1970, tendo uma boa condição de vida. Com
o tempo, o prédio, bem como o bairro onde ele morava ficaram decadentes: surgiram mendigos, pobreza,
e ele passou a viver o declínio dos tempos áureos. Percebe-se aí uma alusão ao crescimento econômico
que o país viveu no início dessa década, conhecido como “milagre brasileiro”.

Em 1973, ainda no auge do milagre, Chico Buarque compõe Cadê o meu, uma crítica irônica e muito bem
elaborada contra o desenvolvimento econômico tão aclamado pelo governo militar, que foi usado como
legitimador de sua presença no poder.

Ao assumir a Presidência em 1967, o general Arthur da Costa e Silva (1967-1969) deu continuidade à
política de crescimento econômico adotada nos governos anteriores. Da mesma forma o fez Emílio
Garrastazu Médici (1969-1974), sendo em seu governo que os frutos da empreitada lançada em 1964 para
desenvolver a economia deram os maiores resultados, consolidando a era do “milagre econômico”.

as principais medidas que estimularam a captação da poupança externa
ocorreram já nos governo Costa e Silva e Médici, quando a liberalização dos
fluxos de capitais criou condições para que firmas brasileiras pudessem integra-se
ao rápido crescimento da oferta de crédito internacional. O aumento do
financiamento externo e as condições favoráveis ao aumento das exportações
[...] somaram-se para criar condições externas extremamente favoráveis à
retomada do crescimento econômico brasileiro. (PRADO; EARP in FERREIRA;
DELGADO, 2010: 218).

Estes presidentes não só mantiveram, mas também, e principalmente, redefiniram os planos econômicos
do governo Castelo Branco (1964-1967). A prioridade deste último era diminuir e conter a inflação, já para
aqueles a ordem do dia era o crescimento econômico. O ministro da fazenda desses dois governos, o
economista Delfim Neto, foi um dos principais responsáveis pela redefinição do planejamento, priorizando
o crescimento; e este de fato aconteceu, com proporções até maiores do que os próprios economistas
esperavam.

A expressão “milagre econômico” foi usada pela primeira vez em relação à
Alemanha Ocidental. A rapidez da recuperação desse país na década de 1950 foi
tão inesperada que muitos analistas passaram a chamar o fenômeno de “milagre
alemão”. A expressão foi posteriormente repetida para o crescimento japonês na
década de 1960. Finalmente, na década de 1970, a expressão “milagre brasileiro”
passou a ser usada como sinônimo de boom econômico observado desde 1968 –
e também como instrumento de propaganda do governo. (PRADO; EARP in
FERREIRA; DELGADO, 2010: 219).

Os principais aspectos do “milagre brasileiro” podem ser brevemente resumidos: grande e inesperado
crescimento da economia; inflação moderada – para os padrões brasileiros à época; modernização da
indústria de base, de bens de consumo duráveis, da telecomunicação e da produção de energia; ampliação
e criação de empresas estatais em mineração, petróleo, petroquímica, aço, eletricidade e comunicações;
investimentos estrangeiros; aumento da dívida externa e concentração de renda – como um efeito do
próprio arrocho salarial.

É importante salientar que todo esse rápido crescimento teve nos anos seguintes consequências
desastrosas, como o aumento da inflação e da dívida externa, o arrocho salarial, dentre outros
acontecimentos que desencadearam uma crise econômica no país no início dos anos 1980, um dos
motivos pelos quais houve o desgaste político dos militares no poder.
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Voltando à canção de Chico Buarque, observa-se já em seu título uma alusão irônica à famosa frase do
Ministro da Fazenda, Delfim Neto, ao se referir ao “milagre econômico”, afirmando que “temos de esperar
o bolo crescer para depois distribuir os pedaços”. Mas com o arrocho salarial e a concentração de renda,
muitos trabalhadores passaram anos se perguntando “Cadê o meu”

O tema principal dessa canção é a desigualdade de condições entre duas pessoas. Ao desenvolver este
mote o compositor utiliza como recurso várias metáforas, carregadas de ironia e crítica à situação social
de sua época. O “milagre econômico” além de ser um fenômeno que não favoreceu financeiramente a toda
a população brasileira, deixando à margem uma grande parcela de trabalhadores, foi bastante criticado
pelas esquerdas por ser utilizado como forma de legitimação política. A canção representa a situação de
ânsia, esperança, indagação e indignação de milhares de trabalhadores brasileiros, desconstruindo, assim,
a noção de progresso que a propaganda do governo difundia na sociedade.

Retomando ao romance, nota-se que a morte de Beatriz representava o fim do sonho revolucionário
brasileiro. Benjamim que possuía uma postura de alienado e não combateu a Ditadura, estava nos anos
1990 prestes a morrer pelo abuso de poder de um policial (o namorado ciumento de Ariela, com a qual o
protagonista teve um breve relacionamento amoroso). Ao analisar essa passagem, Ridenti mostra que
“Benjamim tornava-se vítima de uma sociedade violenta e policialesca que, pela omissão, ajudara a criar”.
(2000: 238). Ariela era filha de Beatriz com o professor Douglas, mas não sabia. Ela pode ser comparada
à “nova democracia” que surge no pós-85: distante do sonho revolucionário, sem consciência clara de seu
passado e próxima do legado de autoritarismo em que a sociedade ainda estava impregnada.

Considerações finais:

A obra de Marcelo Ridenti é reveladora do contexto de florescimento político e cultural dos anos 1960 e
1970; sendo que para o autor o que estava por trás do cenário de lutas e crescimentos dos grupos de
esquerdas era o romantismo revolucionário, o qual buscava no passado os recursos necessários para se
efetivar a utopia revolucionária. O entendimento desse tipo de pensamento é inconcebível se não situá-lo
na conjuntura nacional e internacional da época, onde ele era muito frutífero.

A importância que a atividade cultural, artística e intelectual teve nesse contexto é sem dúvida
incontestável. Vislumbrou-se aí um período em que cultura e política estavam diretamente ligadas. A obra
de Chico Buarque é, pois, fruto dessa articulação e é aqui entendida em sua heterogeneidade de formas e
contextos.

Entretanto, diferentemente do pensamento de Ridenti, prefere-se entender as pátrias desse artista, bem
como as dos diversos grupos de esquerda, como sendo frutos de diferentes representações coletivas,
criadas a partir de leituras diferenciadas da realidade social em que os sujeitos históricos estão inseridos;
sendo o próprio romantismo revolucionário um dos tipos de representação social, criada para suscitar
pátrias e que teve grande aceitação nos anos de 1950 a 1970. Com a redemocratização novas leituras da
realidade brasileira foram sendo feitas, e com elas, novas representações.
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