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Abstract

Chico Buarque de Hollanda, um dos mais influentes representantes da música popular brasileira 
durante a sua carreira de mais que quarenta anos, muitas vezes foi chamado de ”cantor de 
protesto”. Foi ou não foi? Em 1968, com a letra de Roda-viva (e a peça, onde a música foi 
incluído) Chico tornou-se mais crítico com a ditadura militar e a situação no Brasil, mas já 
houve sugestões de crítica nas suas letras antes? Analisando algumas letras típicos dos primeiros 
anos da sua carreira, este trabalho tentará mostrar que a obra inicial do Chico Buarque não foi 
conscientemente política.
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Prefácio

Meu interesse em Chico Buarque de Holanda nasceu uns cinco ou seis anos atrás, quando 
comecei a traduzir letras de canções brasileiras em inglês. Sempre adorei a música brasileira, o 
samba, a bossa nova, o MPB, musica popular Brasileira, com os ritmos e melodias irresistíveis, 
e quando aprendi a entender a língua portuguesa já comecei a adorar as letras e a poesia 
também. Em breve vieram as obras de Chico Buarque, com as suas letras perfeitas e bem 
elaboradas. 

Durante a sua carreira, Chico se tornava um dos mais importantes nomes na música brasileira, e, 
já em 1968, o cantor sueco-holandês Cornelis Vreeswijk fez uma versão em sueco de Quem te  
viu, quem te vê – na sua adaptação essa música virou Deirdres samba ("Samba da Deirdre). A 
maioria dos suecos provavelmente conhecem o refrão, e, ainda hoje o ouvem com prazer. 

Foi exatamente esta música, ou a versão em sueco, que não é uma tradução, que me iniciou na 
obra mágica de Chico Buarque de Hollanda, anos antes que eu sabia que não era uma música 
sueca, e que cada vez mais continua a me fascinar.

Agradecimento
Queria deixar aqui um agradecimento pessoal ao meu orientador inicial, Rodolfo Ilari, que me 
guiou e ajudou com a estrutura e o conteúdo deste trabalho. Também queria agradecer Thomas 
Johnen da Universidade de Estocolmo que me ajudou na versão final. Muito obrigado!
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Introdução

Chico Buarque de Hollanda é um artista com mais de quarenta anos de carreira, e, naturalmente, 
muito já foi escrito a seu respeito. Neste ensaio vamos nos focar no período anterior ao seu 
auto-exílio na Itália em 1969, por conseqüência, em músicas dos seus três primeiros discos, 
lançados em 1966, 1967 e 1968. Com o exílio, o conteúdo das suas letras ficou mais "político" e 
crítico à ditadura brasileira, e marcou o começo de uma nova fase, que não incluímos aqui.

O que vamos analisar neste trabalho é se a nostalgia presente nas primeiras músicas de Chico 
Buarque pode ser encarada como crítica social. 

Em 1976, ele falou numa entrevista à Revista 365: 

Minhas músicas não são feitas com nenhuma intenção. São feitas mais com intuição, com 
emoção, com estalos assim, e o que elas têm de elaborado é só a parte formal. Mesmo quando 
elas abordam temas sociais. Acho que canção de protesto, canção definida e dirigida 
politicamente, ou ideologicamente, acho que não há condições pra se fazer uma canção 
assim, no Brasil, no momento. Não passa. Quer dizer, nem passa pela cabeça de ninguém. 
Então, eu não sou um cantor de protesto. Pode dizer que eu sou um cantor do cotidiano. Um 
cantor de resmungo. E uma pessoa de protesto. (fonte: www.chicobuarque.com.br)

Distinção – compositor/letrista
Fazemos aqui distinção entre Chico o compositor e Chico o letrista, já que ele muitas vezes fez 
a música e a letra das suas composições. Durante a sua juventude Chico encontrou as suas 
principais fontes de inspiração como letrista no samba tradicional e, com a chegada de João 
Gilberto, no samba mais íntimo e fino – a bossa nova. 

As influências do samba também se refletem nos temas das letras deste primeiro período, mas 
Chico deu  a estes temas um tratamento mais moderno e requintado. Afinal, os temas que são 
tratados, malandros, sedução feminina, amor e separação, são temas tão antigas quanto o samba, 
e foi natural continuar na mesma linha. Talvez sendo influenciado pelo poeta Vinícius de 
Moraes, grande amigo da família, Chico desenvolveu o conteúdo e tratamento dos temas 
tradicionais, algo que estava acontecendo globalmente nos anos 60's quando muitos letristas e 
cantores descobriam as grandes possibilidades e o poder das palavras.

Hipótese de trabalho
Este trabalho tentará mostrar  que a obra inicial  do Chico Buarque não foi  conscientemente 

política.
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Fontes
Em Chico Buarque – Letra e música (1990) são publicadas todas as letras que ele compôs até a 
data de lançamento deste livro. A publicação também contém um ensaio de Humberto Werneck 
sobre a vida de Chico. As letras também são publicadas no site oficial de Chico Buarque.

Utilizamos Desenho mágico – Música e política em Chico Buarque de Adélia Bezerra de 
Meneses, originalmente sua tese de doutoramento (Meneses, 2002), e o ensaio O protesto na 
canção de Chico Buarque de Anazildo Vasconcelos da Silva, publicado em Chico Buarque do 
Brasil (Silva, 2004).

Do site oficial de Chico Buarque, retiramos duas entrevistas, uma concedida ao Museu da 
Imagem e do Som, em 1966, e a outra à Revista 365, em 1976.
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Contexto histórico

Em 1964, o governo militar tomou o poder no Brasil e instituiu a censura 
cultural no País, e assim, cada obra cultural tinha que ser censurada antes 
da publicação. Às vezes uma música era totalmente proibida por causa da 
letra, e às vezes uma palavra ou frase tinha que ser modificada para que a 
canção pudesse circular e os censores investiam não só contra trechos que 
apresentavam idéias políticas consideradas perigosas para o regime, mas 
também contra trechos "imorais".

Foram comuns nessa situação tentativas mais ou menos conscientes de driblar a censura, por 
exemplo falando do amor como metáfora da política, mas muitas vezes é difícil dizer qual foi a 
intenção do letrista. Como Adélia Bezerra de Meneses escreve em Desenho Mágico, a utilização 
do amor como metáfora da política é para ser entendida “também na sua literalidade afetiva, e 
não apenas no seu registro político” (Meneses, 2002: 79).

Já em 1974, Anazildo Vasconselos da Silva lançou a obra então pioneira, A poética de Chico 
Buarque, não incluída neste trabalho, onde teve o objetivo de combater a generalização da 
poesia de Chico Buarque ao contexto de canção de Protesto (Silva, 2004: 173). 

Como já vimos na introdução, ainda em 1976 Chico não se considerou um cantor de Protesto, e 
também é importante lembrar que enquadrar um artista ou compositor como ele num contexto 
de protesto, é tomar um ponto de partida onde uma letra foi feita só com este único propósito, e 
para Silva isso seria “negar-lhe a validade poética" (Silva, 2004: 173).

No fim de 1967, Chico escreveu a peça Roda Viva, que estreou nos teatros no começo de 1968 e 
fez desse ano um ano crítico de sua carreira. Os acontecimentos de 1968, começando no dia 17 
de julho quando pessoas armadas do CCC, Comando de Caça aos Comunistas, invadiram o 
Teatro Galpão em São Paulo, destruindo os cenários e machucando os atores, e continuando 
igualmente em outros lugares por causa da mesma peça, provocaram o auto-exílio de Chico em 
janeiro de 1969, quando foi convidado para Cannes na França para se apresentar na feira da 
indústria musical, Midem. Após a feira, foi direto para a Itália, onde ficou durante 15 meses. 

Neste trabalho abordaremos o período dos cinco anos antes do exílio, que Meneses define como 
período de lirismo nostálgico (2002: 43) Ao olhar nostalgicamente para o passado ou um tempo 
pré-industrial, quase mítico, encontramos um tipo de "resistência à massificação do mundo 
industrializado; resistência à sociedade atomizada e mutiladora" (Meneses, 2002: 22).

Desses cinco anos, escolhemos seis músicas, compostas entre 1964 e 1968. Estas letras 
representam os vários estilos que Chico Buarque então utilizou. Incluímos informações e fatos 
que são importantes na análise das letras, para que assim possamos analisá-las no contexto em 
que foram escritas. 

Para o apêndice II, fiz traduções em sueco da própria poesia das letras, tão fielmente como 
possível, para enriquecer a leitura do leitor sueco. Na letra de Noite dos Mascarados existem 
algumas palavras ligadas ao carnaval e cultura brasileira, e fora do seu contexto cultural as 
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mesmas podem parecer estranhas. Para alguém sem conhecimento do carnaval brasileiro, o 
verso “Fui porta-estandarte” implica em “Fui porta-estandarte da minha escola de samba 
[durante o carnaval]”, a porta-estandarte também sendo a representante da escola de samba. 

Não incluímos a letra de Cornelis Vreeswijk para Quem te viu, quem te vê, mencionada no 
prefácio, já que não é uma tradução mas sim uma adaptação com tema diferente (homenagem 
aos pobres do Rio de Janeiro, na voz de uma moça prostituída).
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Análise

Meneses (2002) aponta que Chico Buarque toma uma posição em que se recusa a fazer parte da 
nova sociedade, quando ele focaliza conscientemente temas musicais nas suas letras no período 
inicial. Os temas de cantar, tocar violão e dançar seriam tipos de fuga do presente e das suas 
responsabilidades, e já implicaria um protesto político contra a realidade e os problemas da 
sociedade e do governo militar. Essa utopia, ou condição de exceção, é um tempo-espaço fora 
da vida real e faz parte da maioria das suas primeiras músicas. No seu primeiro disco, não 
menos que 11 das 12 músicas têm letra sobre a música, o cantor ou o próprio ato de cantar. A 
música é mesmo um fator libertador para todos, que lava a sujeira do dia-a-dia. A festa, o 
carnaval, a música, podem superar cada tristeza no mundo, e, quando a festa acaba e a música se 
desfaz, tudo volta à sua tristeza e silêncio normal. Esta preocupação com a sua própria 
ocupação, a de cantar e compor, durante este período, sugere que Chico não se interessou muito 
pelo que estava acontecendo fora de si mesmo, ou que ele simplesmente não achou possível 
mudar nada por meio de sua música. A janela que aparece na letra de Carolina e em várias 
outras letras, é uma obstrução da comunicação direta, um símbolo do distanciamento.

A idéia do samba como libertador, ajudando o povo a esquecer a realidade dura e pesada, já foi 
um tema comum antes de Chico, e ele afirmou em 1966 que se sentiu distanciado da maioria 
das músicas que compôs no início de sua juventude e disse em entrevista a respeito delas: "É 
aquele negócio de a gente gostar de tudo e querer fazer parecido com tudo" (entrevista para O 
Museu da Imagem e do Som, 11/11/66).

Portanto, pode ter sido pelo amor à música velha com temas tradicionais que Chico desenvolveu 
sua maneira de escrever, compondo na mesma maneira, com os mesmos temas que já eram 
correntes na música de então, ou – segundo os tropicalistas, fazendo uma música do passado 
sem tentar se renovar. Desde o seu tempo como estudante na FAU, Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo da Universidade de São Paulo, Chico era bom amigo de Caetano Veloso e Gilberto 
Gil, mas ao fim da década o tropicalismo fez os seus caminhos se separarem. Ele foi chamado 
de passadista e sua música foi considerada fora de moda pelos tropicalistas. O tropicalista Tom 
Zé, apesar de ser oito anos mais velho que Chico, até o chamou de "nosso avô". Caetano foi 
menos irónico: "Nós queríamos também uma coisa que fosse, de algum modo, feia, enquanto 
Chico permaneceu realizando só o que era bonito." (Werneck, 1990:78)

O desinteresse de Chico pelo tropicalismo e pelos protestos contra o regime também se mostra 
no fato de ele ter participado apenas de uma das grandes manifestações da esquerda que 
aconteceram em 1968, a Passeata dos Cem Mil no Rio de Janeiro. Ele admitiu que só foi "a essa 
passeata porque a pressão foi muito grande." (Werneck, 1990: 121)

Chico é uma pessoa de grande humildade e consciência social. O que ele é como poeta tem que 
ser analisado e discutido considerando cada obra como única e analisando o contexto em que 
cada letra foi criada.
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Tem mais samba (1964)
Escrita em 1964, para o  musical Balanço de Orfeu de Luiz Vergueiro, Tem mais samba 
apresenta um dos temas comuns nas letras deste período de Chico Buarque – o samba; um tema 
que, junto com os temas carnaval e música, esteve presente em quase na metade de suas 
músicas. Estes temas quase sempre implicam que o samba, o carnaval, o canto, a música, são a 
cura para o sofrimento, para a tristeza. Segundo Meneses, ”a proposta é muito semelhante: o 
sofrimento da vida presente é colocado entre parênteses por força do encantamento órfico da 
música ou da dança” (Meneses, 2002: 49).

Chico considera Tem mais samba o começo da sua carreira musical, o marco zero. Também foi 
a primeira vez que compôs por encomenda, algo que continuou a fazer em grande parte da sua 
produção, para outros cantores, para peças e filmes (Werneck, 1990: 11).

Aqui, a palavra samba é convertida em sinônimo de felicidade; assim, o letrista criou frases 
parecidas onde sugere que o contato humano, o encontro, é a origem da felicidade: 

Tem mais samba no encontro que na espera

Tem mais samba a maldade que a ferida

Tem mais samba no porto que na vela

Tem mais samba o perdão que a despedida

e que o samba verdadeiro vem de circunstâncias difíceis, do chão, do trabalho, da rua, do choro. 
Um coração de fora destas circunstâncias samba sem querer:

Tem mais samba no chão do que na lua

Tem mais samba no homem que trabalha

Tem mais samba no som que vem da rua

Tem mais samba no peito de quem chora

Chico nos deixa com esta pequena fórmula de felicidade: 

Vem que passa

Teu sofrer

Se todo mundo sambasse

Seria tão fácil viver

Devemos ver a letra como um passo na paisagem do desenvolvimento do novo compositor, com 
vinte anos naquela época, trabalhando um tema já provado.
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Pedro pedreiro (1965)
Lançado em maio de 1965, Pedro pedreiro foi o seu disco de estréia, e, nos sessenta versos da 
letra, já podemos perceber uma vontade grande de experimentar e brincar com as palavras e 
seus sons. O lado B do compacto trouxe a música Sonho de um carnaval, uma música da qual 
Chico em breve se distanciou porque foi escrita dentro de um tema e de uma idéia já 
preexistente: "É aquele negócio de a gente gostar de tudo e querer fazer parecido com tudo. 
Sonho de carnaval ainda estava parecido com alguma coisa, eu tinha essa impressão. E Pedro 
pedreiro era diferente de tudo, eu já comecei a gostar mesmo do que eu fazia como eu gostava 
antes das coisas que os outros faziam" (entrevista para O Museu da Imagem e do Som, 
11/11/66).

Temos aqui outro tema de mudança, o de espera e esperança de uma vida melhor. A letra é feita 
como pensamentos fragmentários de Pedro, trabalhador, na estação onde está esperando o trem 
para voltar para casa. A repetição da letra cria a impressão de que toda vida é uma grande espera 
por uma coisa ou outra, que ao final não vem.

Esperando o sol

Esperando o trem

Esperando aumento

Para o mês que vem

Esperando a festa

Esperando a sorte

E a mulher de Pedro

Está esperando um filho

Pra esperar também

Enquanto o tempo e a vida passam, "a gente vai ficando pra trás" como vítimas do próprio 
industrialismo, na nova sociedade onde pessoas são reduzidas à mão-de-obra, e a vida passa 
diante dos nossos olhos. Pedro, um dos tantos nordestinos que chegaram a São Paulo para 
trabalhar na construção dos vários prédios, talvez esteja esperando uma vida melhor, talvez 
esteja esperando a morte:

Pedro pedreiro está esperando a morte

Ou esperando o dia de voltar pro norte

Pedro não sabe mas talvez no fundo

Espera alguma coisa mais linda que o mundo

11



Apenas a chegada do trem – “que já vem, que já vem, que já vem", é que pode fazer a espera 
chegar ao fim. Não obtemos ajuda para encontrar outra solução da que ter paciência com a 
própria vida, e sobra-nos uma visão pessimista, sem saída. Agora, nem o samba pode nos salvar.

Noite dos mascarados (1966)
Em julho 1966 estreou o musical Meu refrão, somente com músicas de Chico. A censura 
proibiu uma das músicas, Tamandaré, que foi o nome de um herói de guerra (Joaquim Marques 
Lisboa, também chamado por Almirante Tamandaré) e os militares devem ter achado que a letra 
desrespeitava o exército. O diretor do musical, Antônio Carlos Fontoura, pediu que Chico 
compusesse em seu lugar um dueto, e foi assim que surgiu Noite dos mascarados. 

O tema é o carnaval; momento das fantasias vividas, de novo a evasão do cotidiano. Os 
personagens dessa música são um homem e uma mulher mascarados que se apresentam 
sinceramente um para o outro, só para descobrir que não têm nada em comum:

Ele:  Eu nado em dinheiro

Ela: Não tenho um tostão

Fui porta-estandarte

Não sei mais dançar

Ele: Eu, modéstia à parte

Nasci pra sambar

Ela:  Eu sou tão menina

Ele:  Meu tempo passou

Logo entende-se que é melhor não falar sobre a realidade e se perder totalmente na fantasia, 
ficando no sonho esta última noite do carnaval. Antes que tudo volte ao normal e a fantasia se 
acabe, os dois cantam juntos o fim:

Mas é carnaval

Não me diga mais quem é você

Amanhã, tudo volta ao normal

Deixe a festa acabar

Deixe o barco correr

Deixe o dia raiar

Que hoje eu sou

Da maneira que você me quer
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O que você pedir

Eu lhe dou

Aqui não importa quem é você, "hoje eu sou da maneira que você me quer", e nem quem é o 
outro, "seja você quem for", tudo o que importa é a fantasia, porque na coerência do carnaval 
tudo é permitido. Amanhã tudo volta ao normal, então aproveitam a chance de fugir da 
realidade por mais uma noite.

Carolina (1967)
Já quando Chico entregou a música Carolina para a dupla Cynara e Cybele em 1967 afirmou 
que não gostou nada dela, e é provável que a opinião de Chico sobre essa música tenha piorado 
ainda mais, quando o general Costa e Silva mais tarde a escolheu como uma das suas doze 
músicas preferidas para serem gravadas (Werneck, 1990: 76).

Mas Carolina ficou em terceiro lugar no II Festival Internacional da Canção, o FIC, para a 
surpresa do compositor, e se tornou uma das suas músicas mais famosas. 

Vemos de novo um tema de distanciamento. A distância está aqui representada pela presença da 
janela, que separa as pessoas de um contato e uma comunicação verdadeiro, e que está presente 
também nas músicas Januária e Ela e sua janela. Ainda que transparente, a janela em si já 
simboliza um muro, uma impossibilidade de comunicar.

Para Caetano Veloso, que gravou sua versão em 1969, a moça da letra pareceu ser "a antimusa 
do Brasil" (Werneck, 1990: 80), e pode bem ser vista como se fosse um Brasil fechado, 
encerrado dentro de si mesmo, que não quer ver o mundo lá fora ("seu pranto não vai nada 
mudar"). O tempo passando na janela nas duas estrofes está simbolizado pela rosa que nasce e 
morre:

Lá fora, amor

Uma rosa nasceu

Todo mundo sambou

Uma estrela caiu

Eu bem que mostrei sorrindo

Pela janela, ói que lindo

Mas Carolina não viu

[...]

Lá fora, amor

Uma rosa morreu

Uma festa acabou

Nosso barco partiu
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Eu bem que mostrei a ela

O tempo passou na janela

Só Carolina não viu

Esta falta de comunicação, em que o cantor tenta mostrar em vão alguma coisa linda para uma 
moça, também encontramos em Você não ouviu e Lua cheia. Não sabemos a razão da tristeza de 
Carolina, mas temos o distanciamento de novo; nada que o cantor oferece parece ser suficiente 
para fazer Carolina deixar o seu passado e aceitar a vida atual que passa na janela como se fosse 
um filme na televisão.1 

Roda-viva (1967)
Tem dias que a gente se sente

Como quem partiu ou morreu

A gente estancou de repente

Ou foi o mundo então que cresceu

Esta é talvez uma das letras mais fortes e importantes da música brasileira nos anos 60. Bem 
elaborada e "perfeita" em forma, ajudou a desfazer a imagem de Chico como "a unanimidade 
nacional" e "bom moço", já que ele não se distanciou da produção da chocante peça homônima. 
Pela primeira vez, Chico foi anti-lírico, e a nostalgia já não mais está presente.

A gente vai contra a corrente

Até não poder resistir

Na volta do barco é que sente

O quanto deixou de cumprir

Faz tempo que a gente cultiva

A mais linda roseira que há

Mas eis que chega a roda-viva

E carrega a roseira pra lá

Roda mundo, roda-gigante

Roda-moinho, roda pião

1Outra música de Chico onde uma janela faz parte da letra é A Banda, que ganhou um outro festival na TV Record em 1966, o II 

Festival de Música Popular Brasileira, empatada em primeiro lugar com Disparada de Geraldo Vandré e Théo de Barros. Mas a 

janela em A Banda não simboliza um muro, pelo contrário é uma abertura à comunicação, ainda que o “namoro” romántico é 

imaginário. Quando a banda passa na rua, tocando e cantando, todo o mundo fica parado para ver e ouvir, até a moça feia, debruçou 

na janela, pensando que a banda tocava pra ela.
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O tempo rodou num instante

Nas voltas do meu coração

O que podemos ver como descontinuidade entre a letra de Roda-viva e das músicas do período 
anterior, também podemos considerar como continuidade: as músicas do período inicial 
evocavam o passado, ou permitiam uma fuga para o sonho, evitando assim o presente, a 
realidade. A diferença é que aqui a realidade aparece, porque a “roda-viva” destrói o sonho. No 
contexto do governo militar, que se considerava bem progressista, espalhando nacionalmente a 
imagem que o Brasil era um país moderno que vai para frente, associar a “roda-viva” com 
progresso, eficiência e modernidade é inevitável. Essa associação resulta em representar o 
progresso, a eficiência e a modernidade – os lemas do governo – como formas de auto-
destruição.2

Retrato em branco e preto (1968)
Uma das primeiras letras que Chico fez depois para uma música de outro compositor, neste caso 
Tom Jobim, foi Retrato em branco e preto, que já havia sido gravada anteriormente sem letra 
com o nome de Zíngaro por Tom (Werneck, 1990; 260). Chico não se lembra dos detalhes; só 
se lembra de que Tom insistiu que fosse ele a fazer a letra 
(www.chicobuarque.com.br/construcao/mestre.asp?pg=retratoe_68.htm).

Vemos de novo a recordação de um passado melhor, simbolizado aqui por fotografias em preto 
e branco. Meneses escreve sobre este período de Chico: "A postura do eu poético nesses poemas 
é a do desejo de um retorno, a ânsia dolorida por uma volta a uma situação ou a um espaço que 
não fazem parte da realidade atual" (Meneses, 2002:.49).

Vistos na luz dos acontecimentos da vida de Chico, podemos compreender os "retratos" que ele 
teima em colecionar, como suas próprias músicas, e o que cansou de conhecer como a luta 
constante contra a censura:

Lá vou eu de novo como um tolo

Procurar o desconsolo

Que cansei de conhecer

Novos dias tristes, noites claras

Versos, cartas, minha cara

Ainda volto a lhe escrever

2A roda como metáfora de sociedade ou poder destrutivo já apareceu no romance Debaixo das rodas, de Hermann Hesse em 1906 

(em alemão chamado Unterm Rad). Nesse livro, o protagonista, Hans, um menino muito talentoso mais sensível, vai sendo 

lentamente machucado pelas rodas da máquina – a máquina que é a sociedade e uma educação puramente acadêmica. Esta “roda” 

que apaga ou leva tudo que está no seu caminho, é uma metáfora forte e Chico a usou com convicção em Roda-viva. Depois da 

morte de Hesse em 1962 iniciou-se uma nova popularidade da obra dele entre estudantes e acadêmicos no mundo inteiro, um 

interesse que durou por anos. Com sua formação acadêmica, e sendo seu pai um dos mais influentes intelectuais do Brasil, naquele 

momento, é difícil pensar que Chico não conheceu a obra de Hesse. Seria interessante pesquisar mais sobre essa connexão.
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Pra lhe dizer que isso é pecado

Eu trago o peito tão marcado

De lembranças do passado

E você sabe a razão

Vou colecionar mais um soneto

Outro retrato em branco e preto

A maltratar meu coração

Ele continua a frase de "mais um soneto" para a ligar com "outro retrato" no verso seguinte, 
implicando que os "retratos" que coleciona são as músicas ou letras mesmas, todas tratando do 
passado para o qual ele gostaria de voltar. Do mesmo modo, podemos ler ao fim da primeira 
estrofe entendendo que “os mesmos tristes velhos fatos" são as suas músicas, criticadas por 
serem velhos e chatos, tornando o "álbum de retratos" simplesmente um álbum de músicas, um 
disco.

Com seus mesmos tristes velhos fatos

Que num álbum de retrato

Eu teimo em colecionar
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Conclusão

Até Roda-viva, Chico Buarque não teve intenção de ser político em suas composições, apesar 
de podermos ver alguns indícios dessa tendência em Noite dos mascarados e Retrato em branco 
e preto. O lirismo nostálgico presente nas canções analisadas, pode ser encarado como um tipo 
de evasão da realidade, mas também pode ser visto como parte de um período criativo, em que o 
compositor procura, consciente ou inconscientemente, sua própria voz através da “imitação” de 
obras e estilos de outros compositores. 

Seria interessante continuar a investigar quanto havia de protesto em Roda Viva; Chico 
escreveu Roda Viva porque tinha-se tornado um cantor de protesto, ou tornou-se um cantor de 
protesto porque escreveu Roda Viva?

Neste ensaio, podemos perceber a importância fundamental do contexto para compreendermos 
o que está por trás de cada palavra. Mesmo tendo noção do contexto em que as letras foram 
produzidas, ficamos constantemente abandonados à nossa própria interpretação; e a 
interpretação é como o que interpretamos: depende do que se leva em consideração. 
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Apêndice I – letras

Tem mais samba
(Chico Buarque)

Tem mais samba no encontro que na espera

Tem mais samba a maldade que a ferida

Tem mais samba no porto que na vela

Tem mais samba o perdão que a despedida

Tem mais samba nas mãos do que nos olhos

Tem mais samba no chão do que na lua

Tem mais samba no homem que trabalha

Tem mais samba no som que vem da rua

Tem mais samba no peito de quem chora

Tem mais samba no pranto de quem vê

Que o bom samba não tem lugar nem hora

O coração de fora

Samba sem querer

Vem que passa

Teu sofrer

Se todo mundo sambasse

Seria tão fácil viver

(Buarque, 1990: 36)

1964 © Editora Musical Arlequim Ltda. Todos os direitos reservados. 

Pedro pedreiro
(Chico Buarque)

Pedro pedreiro penseiro esperando o trem
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Manhã, parece, carece de esperar também

Para o bem de quem tem bem

De quem não tem vintém

Pedro pedreiro fica assim pensando

Assim pensando o tempo passa

E a gente vai ficando pra trás

Esperando, esperando, esperando

Esperando o sol

Esperando o trem

Esperando o aumento

Desde o ano passado

Para o mês que vem

Pedro pedreiro penseiro esperando o trem

Manhã, parece, carece de esperar também

Para o bem de quem tem bem

De quem não tem vintém

Pedro pedreiro espera o carnaval

E a sorte grande no bilhete pela federal

Todo mês

Esperando, esperando, esperando

Esperando o sol

Esperando o trem

Esperando aumento

Para o mês que vem

Esperando a festa

Esperando a sorte

E a mulher de Pedro

Está esperando um filho

Pra esperar também

Pedro pedreiro penseiro esperando o trem

Manhã, parece, carece de esperar também

Para o bem de quem tem bem

De quem não tem vintém

Pedro pedreiro está esperando a morte

Ou esperando o dia de voltar pro norte
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Pedro não sabe mas talvez no fundo

Espera alguma coisa mais linda que o mundo

Maior do que o mar

Mas pra que sonhar

Se dá o desespero de esperar demais

Pedro pedreiro quer voltar atrás

Quer ser pedreiro pobre e nada mais

Sem ficar esperando, esperando, esperando

Esperando o sol

Esperando o trem

Esperando aumento para o mês que vem

Esperando um filho pra esperar também

Esperando a festa

Esperando a sorte

Esperando a morte

Esperando o norte

Esperando o dia de esperar ninguém

Esperando enfim nada mais além

Da esperança aflita, bendita, infinita

Do apito do trem

Pedro pedreiro pedreiro esperando

Pedro pedreiro pedreiro esperando

Pedro pedreiro pedreiro esperando o trem

Que já vem, que já vem, que já vem (etc.)

(Buarque, 1990: 40)

© 1965 Editora Musical Brasileira Moderna Ltda. Administrada por Fermata do Brasil. Todos 

os direitos reservados. 

Carolina
(Chico Buarque)

Carolina
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Nos seus olhos fundos

Guarda tanta dor

A dor de todo esse mundo

Eu já lhe expliquei que não vai dar

Seu pranto não vai nada mudar

Eu já convidei para dançar

É hora, já sei, de aproveitar

Lá fora, amor

Uma rosa nasceu

Todo mundo sambou

Uma estrela caiu

Eu bem que mostrei sorrindo

Pela janela, ói que lindo

Mas Carolina não viu

Carolina

Nos seus olhos tristes

Guarda tanto amor

O amor que já não existe

Eu bem que avisei, vai acabar

De tudo lhe dei para aceitar

Mil versos cantei pra lhe agradar

Agora não sei como explicar

Lá fora, amor

Uma rosa morreu

Uma festa acabou

Nosso barco partiu

Eu bem que mostrei a ela

O tempo passou na janela

Só Carolina não viu

(Buarque, 1990: 48)

1967 © Editora Musical Arlequim Ltda. Todos os direitos reservados. 
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Noite dos Mascarados
(Chico Buarque)

Ele: Quem é você?

Ela:  Adivinhe, se gosta de mim

Os dois: Hoje os dois mascarados

Procuram os seus namorados

Perguntando assim:

Ele:   Quem é você, diga logo

Ela:  Que eu quero saber o seu jogo

Ele:   Que eu quero morrer no seu bloco

Ela:  Que eu quero me arder no seu fogo

Ele:  Eu sou seresteiro

Poeta e cantor

Ela:  O meu tempo inteiro

Só zombo do amor

Ele:  Eu tenho um pandeiro

Ela:  Só quero um violão

Ele:  Eu nado em dinheiro

Ela: Não tenho um tostão

Fui porta-estandarte

Não sei mais dançar

Ele: Eu, modéstia à parte

Nasci pra sambar

Ela:  Eu sou tão menina

Ele:  Meu tempo passou

Ela:  Eu sou Colombina

Ele:  Eu sou Pierrot

Os dois: Mas é carnaval

Não me diga mais quem é você

Amanhã, tudo volta ao normal

Deixe a festa acabar

Deixe o barco correr

Deixe o dia raiar

Que hoje eu sou
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Da maneira que você me quer

O que você pedir

Eu lhe dou

Seja você quem for

Seja o que Deus quiser

Seja você quem for

Seja o que Deus quiser

(Buarque, 1990: 46)

1966 © Editora Musical Arlequim Ltda. Todos os direitos reservados. 

Retrato em branco e preto
(Tom Jobim – Chico Buarque)

Já conheço os passos dessa estrada

Sei que não vai dar em nada

Seus segredos sei de cór

Já conheço as pedras do caminho

E sei também que ali sozinho

Eu vou ficar, tanto pior

O que é que eu posso contra o encanto

Desse amor que eu nego tanto

Evito tanto

E que no entanto

Volta sempre a enfeitiçar

Com seus mesmos tristes velhos fatos

Que num álbum de retrato

Eu teimo em colecionar

Lá vou eu de novo como um tolo

Procurar o desconsolo

Que cansei de conhecer

Novos dias tristes, noites claras

Versos, cartas, minha cara
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Ainda volto a lhe escrever

Pra lhe dizer que isso é pecado

Eu trago o peito tão marcado

De lembranças do passado

E você sabe a razão

Vou colecionar mais um soneto

Outro retrato em branco e preto

A maltratar meu coração

(Buarque, 1990: 57)

1968 © Editora Musical Arlequim Ltda. Todos os direitos reservados. 

Roda-viva
(Chico Buarque)

Tem dias que a gente se sente

Como quem partiu ou morreu

A gente estancou de repente

Ou foi o mundo então que cresceu

A gente quer ter voz ativa

No nosso destino mandar

Mas eis que chega a roda-viva

E carrega o destino pra lá

Roda mundo, roda-gigante

Roda-moinho, roda pião

O tempo rodou num instante

Nas voltas do meu coração

A gente vai contra a corrente

Até não poder resistir

Na volta do barco é que sente

O quanto deixou de cumprir

Faz tempo que a gente cultiva

A mais linda roseira que há
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Mas eis que chega a roda-viva

E carrega a roseira pra lá

Roda mundo (etc.)

A roda da saia, a mulata

Não quer mais rodar, não senhor

Não posso fazer serenata

A roda de samba acabou

A gente toma a iniciativa

Viola na rua, a cantar

Mas eis que chega a roda-viva

E carrega a viola pra lá

Roda mundo (etc.)

O samba, a viola, a roseira

Um dia a fogueira queimou

Foi tudo ilusão passageira

Que a brisa primeira levou

No peito a saudade cativa

Faz força pro tempo parar

Mas eis que chega a roda-viva

E carrega a saudade pra lá

Roda mundo (etc.)

(Buarque, 1990: 51)

1967 © Editora Musical Arlequim Ltda. Todos os direitos reservados. 
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Apêndice II – letras traduzidas 
em sueco

Traduções feitas somente para a compreensão do leitor sueco. 

2008 © Johan Christher Schütz.

Det finns mer samba
(Tem mais samba) 

Det finns mer samba i mötet än i väntan

Det finns mer samba i smärtan än i såret

Det finns mer samba i hamnen än i seglet

Det finns mer samba i förlåtelsen än i avskedet

Det finns mer samba i händerna än i blicken

Det finns mer samba på marken än på månen

Det finns mer samba i den som arbetar

Det finns mer samba i ljudet från gatan

Det finns mer samba i bröstet på den som gråter

Det finns mer samba i gråten hos den som ser

Att den bra samban varken har tid eller rum

Ett hjärta utifrån

Dansar samba oavsiktligt

Om du kommer, så går

Ditt lidande över

Om alla skulle dansa samba

Vore det ju så enkelt att leva
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Muraren Pedro
(Pedro pedreiro) 

Pedro, muraren, tänkaren väntar på tåget

Morgonen verkar också tvingas vänta

på något gott för den som har tillgångar

och för den som inte har ett öre

Muraren Pedro blir stående i tankar

Tänkande som så, att tiden går

Och vi blir lämnade bakom

I väntan, i väntan, i väntan

I väntan på solen

I väntan på tåget

I väntan på löneförhöjningen

Sedan förra året

Den kommer nästa månad

Pedro, muraren, tänkaren väntar på tåget ...

Muraren Pedro väntar på karnevalen

Och den stora vinsten på det federala lotteriet 

Hela månaden

I väntan, i väntan, i väntan

I väntan på solen

I väntan på tåget

I väntan på löneförhöjningen

Den kommer nästa månad

I väntan på festen

I väntan på turen

Och Pedros fru

Väntar ett barn

Som också ska vänta

Pedro, muraren, tänkaren väntar på tåget …
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Muraren Pedro väntar på döden

Eller väntar på dagen han kan återvända hem till norr

Pedro vet inte om det, men kanske han i grunden

Väntar på någonting som är vackrare än världen

Större än havet

Men varför drömma

Om det bara för med sej förtvivlan över att man väntat för länge

Muraren Pedro vill vända tillbaka

Han vill vara en fattig murare och inget mer

Utan att behöva vänta, vänta, vänta

Vänta på solen

Vänta på tåget

Vänta på löneförhöjningen i nästa månad

Vänta på ett barn som också ska vänta

Vänta på festen

Vänta på turen

Vänta på döden

Vänta på norr

Vänta på den dagen man slipper vänta på någon

Slutligen vänta på inget mindre än

Den förtvivlade, välsignade, ändlösa förhoppningen

Om tågvisslan

Pedro muraren muraren väntar

Pedro muraren muraren väntar på tåget

Som snart kommer, snart kommer, snart kommer (etc.)

Carolina
(Carolina)

Carolina

I djupet av din blick

Bevarar du så mycket smärta

Hela den här världens smärta

Jag har redan förklarat för dig att det inte går
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Din gråt kommer inte förändra någonting

Jag har redan bjudit upp till dans

Det är tid nu att passa på, det vet jag

Älskling, där utanför

Föddes en ros

Dansade alla samba

Föll en stjärna

Och jag som visade det med ett leende

Genom fönstret – Kolla vad fint

Men Carolina såg det inte

Carolina

I dina sorgsna ögon

Bevarar du så mycket kärlek

Den kärlek som snart inte längre finns

Och jag som varnade dig, det kommer att ta slut

Allt jag gett för att du skulle ta emot

De tusen fraser jag sjungit för att göra dig glad

Nu vet jag inte hur jag ska förklara det här

Älskling, där utanför

Dog en ros

Tog en fest slut

Avgick vår båt

Och jag som visade det för henne

Tiden passerade i fönstret

Carolina såg det bara inte

De maskerades natt
(Noite dos mascarados)

Han: Vem är du?

Hon: Om du gillar mig så gissa!

Båda: I dag söker de båda maskerade
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efter en älskare

och frågar så här:

Han: Vem är du? Snälla svara

Hon: Jag vill lära mig din lek

Han: Jag vill förlora mig i ditt revir

Hon: Jag vill bränna mig på din eld

Han: Jag skriver serenader,

diktar och sjunger

Hon: Jag lägger all min tid

på att håna kärleken

Han: Jag har en pandeiro

Hon: Jag vill bara höra gitarr

Han: Jag simmar i pengar

Hon: Jag har inte ett öre

Jag var banerförare [i sambaskolan]

och kan inte längre dansa

Han: Jag, om jag får säga det själv,

föddes för att dansa samba

Hon: Jag är så ung

Han: Min tid är förbi

Hon: Jag är Colombina

Han: Jag är Pierrot

Båda: Men det är karneval

Sluta fråga “Vem är du?”

I morgon återgår allt till det normala

Låt festen ta slut

Låt båten driva

Låt dagen födas

För idag är jag

Sådan som du vill ha mig

Det du ber om

Kommer jag ge dig

Du kan vara den du är

Det blir som Gud vill

Du kan vara den du är

Det blir som Gud vill
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Svartvitt porträtt
(Retrato em branco e preto)

Jag känner redan till den här vägens steg

Jag vet att den inte leder någonstans

Jag kan dess hemligheter utantill

Jag känner redan till stigens stenar

Och vet också att ensam

Kommer jag att bli kvar där, så mycket värre

Vad kan jag göra för att motstå förtjusningen

med den kärleken som jag förnekar så

Undviker så

Och som likväl

Fortsätter att förhäxa

Med samma gamla tråkiga grå fakta

Som i ett fotoalbum

Och som jag envisas med att samla på

Där går jag igen som en dåre

Och letar efter bedrövelsen

Som jag tröttnade på att känna

Nya trista dagar, ljusa nätter

Rader, brev, min kära

Jag fortsätter alltjämt att skriva till dig

För att säga dig att det här är synd och skam

Jag bär mitt hjärta märkt

Av minnen från det förflutna

Och du vet varför

Jag samlar in ännu en sonett

Ytterligare ett svartvitt porträtt

För att misshandla mitt hjärta
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Ekorrhjulet
(Roda-viva)

Det finns dagar när vi känner oss

knäckta eller döda

Vi stannade plötsligt upp

Eller var det världen som hade vuxit?

Vi vill ha något att säga till om

Och styra vårt eget öde

Men se där kommer ekorrhjulet

Och bär med sig ödet bort

Världen snurrar, ett jättehjul

Väderkvarn och leksakssnurra

Under ett ögonblick rusade tiden

Runt i mitt hjärta

Vi går emot strömmen

Tills vi inte längre kan stå emot

När man vänder tillbaka med båten märks det

Hur mycket vi lämnat ogjort

Vi har länge skött om

Den allra vackraste rosenbusken

Men se där kommer ekorrhjulet

Och bär med sig rosenbusken bort

Världen snurrar (etc.)

Bahiatösen och hennes vida kjol

Vill inte längre snurra, nej min herre

Jag kan inte längre skriva serenader

Samba-rundan har upphört

Vi tar initiativ till

Gitarrer på gatan, till att sjunga

Men se där kommer ekorrhjulet

Och bär med sig gitarren bort

Världen snurrar (etc.)
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Samban, gitarren och rosenbusken

En dag tog elden allt

Alltihop var en tillfällig illusion

Som första bästa bris lyfte undan

Fängslad av nostalgin i bröstet  

Som kämpat för att få tiden att stanna

Men se där kommer ekorrhjulet

Och bär med sig nostalgin bort

Världen snurrar (etc.)
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