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HOSPITALIDADE x EXÍLIO: A ANÁLISE DA HOSTILIDADE ATRAVÉS 
DAS CANÇÕES DE EXÍLIO DE CAETANO VELOSO E GILBERTO GIL 

 
 

Thiago do Nascimento Lobo1 

 

RESUMO 

 

O artigo “Hospitalidade x Exílio – A análise da hostilidade através das canções 

de exílio de Caetano Veloso e Gilberto Gil” foi realizado a partir do levantamento das 

composições feitas por estes artistas enquanto estavam exilados pela ditadura militar 

brasileira em Londres, na Inglaterra. Este artigo é fruto de uma pesquisa qualitativa, 

exploratória e bibliográfica, que teve por objetivos definir a hospitalidade e a 

hostilidade, estudar o exílio e o momento histórico do Brasil, coletar as canções de 

Caetano Veloso e Gilberto Gil feitas no exílio, selecionar as canções pertinentes ao 

projeto e analisar a obra. Estas análises vieram a confirmar que o sentimento de 

expulsão é evidente nessas canções. 

 

PALAVRAS CHAVE: Hospitalidade. Hostilidade. Música. Exílio. Ditadura. 

 

ABSTRACT 

 

The article “Hospitality x Exile – The analysis of the hostility through of the exile 

songs of Caetano Veloso and Gilberto Gil” was accomplished from the selection of the 

songs written by these artists while they were exiled by the Brazilian military 

dictatorship in London, England. This is a qualitative, exploratory and bibliographical 

research, that aimed to define hospitality and hostility, understand the exile and the 

historic moment of Brazil, collect the exile songs written by Caetano Veloso and 

Gilberto Gil, select the songs relevants to this project e analyze this songs. These 

analyses have confirmed that the feeling of exclusion is evident in such songs. 

 

KEYWORDS: Hospitality. Hostility. Music. Exile. Dictatorship.  

 

                                                           
1Trabalho orientado pela Prof.ª M. Sc. Lúcia Oliveira da Silveira Santos 
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INTRODUÇÃO 

 

O título escolhido para este artigo foi Hospitalidade x Exílio – A análise da 

hostilidade através das canções de exílio de Caetano Veloso e Gilberto Gil. A pesquisa 

consistiu em um levantamento das músicas compostas por Caetano Veloso e Gilberto 

Gil2 durante o período em que estes compositores estiveram exilados na cidade de 

Londres, na Inglaterra, durante o período da ditadura militar brasileira.  

Após a seleção das composições, estas foram analisadas, buscando identificar 

elementos da hostilidade nessas canções, para, a partir de então, definir quais foram 

as músicas pertinentes ao projeto e que fizeram parte desta pesquisa 

Além do fato de que, em um número significativo, essas canções se tornaram 

verdadeiros clássicos da música popular brasileira, há ainda outras questões que 

estão interligadas com a área de hospitalidade, afinal, esses artistas estavam vivendo 

em outros países, vivendo uma outra cultura, entre outras questões. Portanto, a 

justificativa deste trabalho faz-se na importância de se analisar um período, que, por 

um lado, foi um dos mais árduos durante os anos do Regime Militar, e por outro, 

também foi um período de produção cultural relevante. Neste trabalho, as 

composições de Caetano Veloso e Gilberto Gil que foram produzidas enquanto estes 

se encontravam em outro país, foram analisadas tendo como base os fundamentos 

da hospitalidade, o que garante ares de ineditismo a este projeto. 

Portanto, a questão problema deste trabalho é a seguinte: as letras de músicas 

produzidas por Caetano Veloso e Gilberto Gil, durante o período da ditadura militar 

brasileira, apresentam indicadores de hostilidade que evidenciem um sentimento de 

exclusão, devido ao exílio? Para responder esta questão, o pesquisador realizou uma 

pesquisa bibliográfica que utilizou como fonte alguns dos principais autores da 

hospitalidade, buscando seus principais indicadores. A seguir, foram identificados os 

antônimos desses indicadores, a fim de encontrar as definições de hostilidade, para, 

finalmente, conseguir responder esta questão norteadora a partir de tabelas que foram 

feitas com esses indicadores. 

                                                           
2 A princípio, a ideia desta pesquisa era analisar também a obra de Chico Buarque de Hollanda, que 
também foi exilado pela ditadura militar, porém na Itália e não em Londres, como Caetano Veloso e 
Gilberto Gil. Porém, Chico Buarque passou a compor, de fato, sobre a experiência vivida no exílio 
somente ao retornar ao Brasil, o que alteraria a proposta do artigo, que é analisar somente as 
composições feitas no exterior. 
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O objetivo geral desta pesquisa foi identificar os indicadores de hostilidade nas 

letras de Caetano Veloso e Gilberto Gil durante os anos de 1970 até 1972, época em 

que foram obrigados a se exilar na cidade de Londres pela ditadura militar brasileira. 

Os objetivos específicos deste trabalho são: definir a hospitalidade, o exílio e entender 

o momento histórico do País; realizar um levantamento das produções musicais de 

Caetano e Gil no período citado; selecionar as canções trabalhadas e analisar a obra. 

Portanto, este artigo é o extrato do sentimento exposto por Caetano Veloso e 

Gilberto Gil em suas canções de exílio, por meio de uma pesquisa qualitativa, 

exploratória e bibliográfica. O artigo foi estruturado da seguinte maneira: a primeira 

seção aborda a hospitalidade segundo diversos autores e sua contraposição a 

hostilidade. A segunda seção apresenta um resumido histórico das carreiras de 

Caetano Veloso e Gilberto Gil. A terceira seção contextualiza o momento histórico do 

Brasil e o exílio, bem como a condição do exilado. A quarta seção contempla os 

indicadores de hostilidade e a análise das músicas. Por fim, as considerações finais 

desse trabalho levam a concluir que as letras compostas por Caetano Veloso e 

Gilberto Gil apresentam indicadores de hostilidade que evidenciam um sentimento de 

exclusão. 

 

1 HOSPITALIDADE 

   Existem diversas definições de hospitalidade. Nesta pesquisa, serão 

analisados os conceitos de alguns dos principais autores do tema, buscando criar um 

diálogo entre os pensadores e enriquecer o debate. Iniciando por Camargo (2004), 

que escreveu, inclusive, um livro introdutório ao tema e, também por isso, é uma 

referência no assunto. 

Segundo o autor:  

 

[...] a noção de hospitalidade como um conjunto de leis não escritas 
que regulam o ritual social e cuja observância não se limita aos usos 
e costumes das sociedades ditas arcaicas ou primitivas. Continuaram 
a operar e até hoje se exprimem com toda força nas sociedades 
contemporâneas (CAMARGO, 2004, p.17-18). 
 

  Em sua pesquisa, o autor explica a dádiva, conforme teoria de Marcel Mauss 

(apud CAMARGO, 2004), que afirma que a dádiva não é um processo isolado e sim 

um ritual social que se renova constantemente. A dádiva é um processo composto por 

três etapas. São elas: dar, receber e retribuir. Este é um infinito ciclo, que se inicia 
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com uma dádiva, quando, por exemplo, uma pessoa dá um presente a outra. O 

indivíduo presenteado retribui o regalo, iniciando uma nova dádiva e o ciclo continua. 

Portanto, para Camargo (2004, p.16) “[...] a hospitalidade é o ritual básico do vínculo 

humano, aquele que o perpetua nessa alternância de papéis”. 

 A dádiva, para que continue acontecendo e para manter ativo o ritual, 

desencadeia uma série de normas, que são chamadas leis não escritas da 

hospitalidade. Segundo Camargo (2004), são elas: a hospitalidade começa com uma 

dádiva; a dádiva implica sacrifício; toda dádiva traz implícito algum interesse; o dom 

deve ser recebido, aceito; receber implica aceitar uma situação de inferioridade diante 

do doador; quem recebe, deve retribuir. 

Camargo (2004) destaca as duas principais escolas de estudo da hospitalidade, 

a francesa e a americana. A primeira retrata apenas a hospitalidade em caráter 

doméstico e público, ignorando sua faceta comercial. Já a segunda, deixa de lado a 

linha seguida pelos franceses, como se restasse apenas a hospitalidade comercial, 

em que tudo é baseado em contratos e trocas firmados com agências de viagens, 

operadoras, transportadoras, hotéis e restaurantes.  

Ao analisar os campos de estudo da hospitalidade, Camargo (2004) divide a 

hospitalidade em dois eixos. O primeiro se refere aos tempos sociais da hospitalidade, 

que são receber, hospedar, alimentar, entreter. O segundo retrata os espaços sociais 

em que se dão esses processos: o doméstico, o público, o comercial e o virtual. 

No campo doméstico, Camargo (2004) define que o receber retrata os 

pequenos gestos do cotidiano e atenção dada às pessoas que chegam e vão. O 

hospedar doméstico é receber alguém em sua própria casa. O alimentar doméstico é 

receber alguém para uma refeição em casa e, como último tempo, o entreter 

doméstico contempla eventos como festas de aniversário, de casamento, de batizado, 

entre outros. Em suma, é aquele tipo de hospitalidade que acontece, basicamente, na 

casa do anfitrião.  

No campo público, o receber se expressa no direito de ir e vir, nos espaços 

públicos das cidades. O hospedar público engloba o abrigo da cidade, como a pessoa 

é acolhida em um centro de informações ou em terminais de transporte. O alimentar 

público refere-se a feiras livres e terminais atacadistas de alimentos, já o entreter 

público contempla os espaços públicos de lazer, como parques, praças, praias, 

centros culturais, etc. Ou seja, é o tipo de hospitalidade que acontece nas cidades. 
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O receber no campo comercial, é acolher as pessoas mediante pagamento, 

não necessariamente por prazer, mas seguindo as leis de satisfação do hóspede. No 

hospedar comercial, em que são proporcionados conforto e segurança em troca de 

dinheiro. O alimentar comercial se dá em ambientes profissionais, como restaurantes. 

Por sua vez, o entreter comercial acontece em bares, cinemas ou teatros, por 

exemplo. Em geral, é o tipo de hospitalidade em que o dinheiro é a moeda de troca. 

No último campo, o virtual, a hospedagem é feita através de sites ou por 

hospedeiros dos mesmos. Já o receber virtual se dá por meios eletrônicos, como o 

telefone e o computador (via internet). O alimentar virtual engloba programas e sites 

de culinárias. No caso do entreter virtual, podem ser destacados novelas, jogos ou 

sites de entretenimento. É a hospitalidade que acontece, geralmente, através do 

computador. 

Os autores Lashley e Morrison (2004) também definem a hospitalidade 

dividindo-a em três eixos, que são: o domínio privado, o domínio comercial e o domínio 

social. 

 No domínio privado, ao contrário do domínio social, Lashley e Morrison (2004) 

afirmam que os eventos em que possam ser desenvolvidos os laços sociais também 

podem se transformar em fontes de tensão e estresse, em que as diferentes 

expectativas em relação a regras e tabus podem resultar em um comportamento que 

ofende a outra parte. Também é levantada pelos autores a seguinte questão: a 

diferença entre ser hospitaleiro e ser anfitrião. Ser hospitaleiro é receber com boa 

vontade e tratar bem o hóspede. Ser anfitrião é ter as condições necessárias para 

receber um indivíduo, como por exemplo, garantir que não faltará comida, bebida, uma 

boa cama. O indivíduo hospitaleiro pode não ter a estrutura necessária para ser um 

bom anfitrião, apesar de seu gosto por receber e servir. 

 Há ainda o domínio comercial, em que os autores destacam que não existe 

uma obrigação mútua em relação a quem hospeda, além do pagamento da conta. 

Lashley e Morrison (2004) relatam que quando um indivíduo recebe a autêntica 

hospitalidade, ele sente-se verdadeiramente querido e bem vindo, o que é diferente 

de ser acolhido, porém, ser cobrado por isso.  

No domínio social, retrata-se a cultura de receber forasteiros em muitos países 

da Europa, como um compromisso cultural, tanto do ponto de vista antropológico-

social quanto histórico. O anfitrião, além de dar abrigo, é responsável também por sua 

segurança. Se um indivíduo recebe um hóspede em sua casa, tem o dever de protegê-
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lo. Além da proteção, também é dever do anfitrião alimentar seu hóspede. As 

atividades da hospitalidade auxiliam no desenvolvimento de laços sociais, 

satisfazendo as necessidades pessoais dos hóspedes ao comer e beber com terceiros 

e acrescentando ao anfitrião o prestígio desses terceiros. 

 Faz parte do domínio social, a hospitalidade pública, como sendo das cidades. 

Lucio Grinover (2006) defende que uma cidade pode, ou não, ser hospitaleira, 

baseado em três dimensões fundamentais: a acessibilidade, a legibilidade e a 

identidade. Essas dimensões proporcionam a compreensão da cidade, seja para o 

turista ou para quem dela se aproxima, nela se introduz e dela se apropria.  

 A acessibilidade compreende o acesso físico ou socioeconômico de indivíduos 

ou grupos sociais que estão a serviço ou a lazer. Pode ser classificada como tangível, 

em que refere ao acesso físico, malha viária, espaços de habitação, de vivência ou de 

convivência, ou intangível, no que diz respeito ao acesso a educação, ao lazer, a 

informação, a saúde. 

 Legibilidade é a qualidade visual de uma cidade. É a facilidade com que as 

partes de uma cidade podem ser reconhecidas, além de ser a forma como a cidade 

se comunica. Para se ter a compreensão de uma cidade, é necessário o uso da 

semiótica, para que se possa perceber, ler e interpretar a cidade. 

 Ainda segundo Grinover (2006), a identidade de uma cidade é construída a 

partir das matérias primas, processadas pelos indivíduos, por grupos sociais e 

sociedades que reorganizam seus significados em sua estrutura social, bem como em 

sua visão de tempo e de espaço. As identidades nacionais representam vínculos a 

lugares, eventos, símbolos, histórias e pertencimento. 

 Com base nas definições dos autores citados acima, é possível concluir que a 

hospitalidade é um ritual social contínuo, no qual o indivíduo agraciado com a dádiva, 

é responsável por retribuí-la, tornando este ciclo infinito. Conclui-se, que este ritual 

pode se dar em diversos espaços, como por exemplo, em casa, na rua, em um 

estabelecimento comercial ou até mesmo em um ambiente virtual. 

  

2.1 HOSTILIDADE 

 Ao explicar a quarta lei não escrita da hospitalidade, “O dom deve ser recebido, 

aceito”, Camargo (2004, p.16) afirma que recusar um presente, mais do que falta de 

educação, é algo insultuoso, mesmo nos dias de hoje. Portanto, não dar continuidade 

ao ciclo dar-receber-retribuir desencadeia o mecanismo oposto da hospitalidade, que 
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é a hostilidade. Não apertar uma mão que está estendida, além de negar o vínculo 

social proposto, é uma agressão. Sendo assim, já que as definições de hospitalidade 

podem ser receber, hospedar, alimentar e entreter, é possível definir que hostilidade 

quer dizer rejeitar, expulsar, não alimentar e não entreter.  

 A pesquisa que será feita com as composições de Caetano Veloso e Gilberto 

Gil que foram feitas durante o exílio destes em Londres, durante a ditadura militar 

brasileira será baseada nas definições de hostilidade citadas acima.   

 De Caetano Veloso, serão analisadas as canções “A Little More Blue”, “London, 

London”, “Maria Bethânia”, “If You Hold a Stone”, “Shoot me Dead” e “In The Hot Sun 

of a Christmas Day” (parceria com Gilberto Gil) do álbum “Caetano Veloso” (1971); 

“You Don’t Know Me”, “Nine Out of Ten”, “Triste Bahia” (parceria com Gregório de 

Matos), “It’s a Long Way”, “Neolithic Man” e “Nostalgia” do álbum “Transa” (1972), 

além de canções feitas por Caetano para outros cantores, como “A Tua Presença”, 

para Maria Bethânia, “Não Tenha Medo”, para Elis Regina, “De Noite Na Cama”, para 

Erasmo Carlos e “Como Dois e Dois”, para Roberto Carlos, totalizando dezesseis 

canções. 

 Da obra de Gilberto Gil, serão analisadas as canções “Diga a ela”, “Mr. 

Sganzela” e “Tomorrow vai ser bacana”, da trilha sonora do filme “Copacabana, Mon 

Amour” (1970), “Nêga (Photograph Blues)”, “Volks-Volkswagen Blue”, “Mamma”, “One 

O’Clock Last Morning, 20th April, 1970”, “The Three Mushrooms”, “Babylon” e “Crazy 

Pop Rock” (as três últimas em parceira com Jorge Mautner) do álbum “Gilberto Gil” 

(1971), totalizando dez canções. 

 Somando a obra dos dois compositores, serão analisadas vinte e seis músicas 

ao total. 

 

 

 

3 CAETANO VELOSO E GILBERTO GIL 

 

Caetano Emanuel Vianna Telles Velloso3 e Gilberto Passos Gil Moreira4 são 

dois dos mais importantes cantores e compositores da música popular brasileira. 

                                                           
3 Embora o nome de batismo de Caetano Veloso, apresente o sobrenome grafado com duplo l, foi 
adotada para o nome artístico a grafia com um único l, a qual será utilizada neste trabalho.  
4 Como nome artístico, foi adotado apenas Gilberto Gil.  
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Ambos nasceram em 1942, na Bahia. O primeiro na cidade de Santo Amaro da 

Purificação, que faz parte do Recôncavo Baiano, e o segundo na capital, Salvador. 

Conheceram-se em 1963 e desde então são amigos e parceiros. Tanto que, para 

comemorar seus 50 anos de carreira, em 2015, optaram por realizar uma turnê 

conjunta, denominada “Dois Amigos – Um Século de Música”, que fez sua estreia na 

Europa e em seguida excursionou pelo Brasil e por países da América do Sul (Sites 

oficiais de Caetano Veloso e Gilberto Gil5). 

Gilberto Gil lançou seu primeiro disco em 1963 e já era admirado (inclusive por 

Caetano Veloso) por suas composições e por seu jeito original de tocar violão. No ano 

seguinte, Gilberto Gil e Caetano Veloso estrearam o show “Nós, por exemplo”, ao lado 

de Gal Costa, Maria Bethânia (irmã de Caetano Veloso) e Tom Zé. O espetáculo, que 

misturava textos e canções, influenciou a concepção de outras produções criadas a 

partir deste momento. Em 1967, Caetano lançou seu primeiro disco, “Domingo”, em 

parceira com Gal Costa. No ano seguinte, foi lançado também seu primeiro álbum 

solo, homônimo. Abre o disco, a canção manifesto “Tropicália”.  

É importante ressaltar que o Brasil vivia desde 1964 em um regime militar. 

Porém, apesar de a ditadura militar brasileira já existir há alguns anos, é nesse 

momento em que o olhar dos militares passa a se voltar cada vez mais para a classe 

artística. Segundo Jeocaz Lee-Meddi(2011)6, além de Caetano Veloso e Gilberto Gil, 

outros compositores, como Geraldo Vandré e Chico Buarque, passaram a escrever 

nas letras das canções o que não se podia ser dito. Nesse momento, os censores 

intensificaram a vigilância sobre as composições da época, impedindo a gravação de 

trechos ou de canções inteiras. Para se fazer uma apresentação ao vivo, seja de 

música ou de teatro, o espetáculo deveria ser, primeiramente, apresentado aos 

censores, para que estes pudessem liberar a apresentação ou não. Temperado por 

todos esses ingredientes, nasce o tropicalismo. 

O tropicalismo foi um movimento de vanguarda na música popular brasileira, 

influenciado pela filosofia do modernista Oswald de Andrade e que seria responsável 

por profundas transformações na cultura do país. Musicalmente, o movimento foi 

                                                           
5 Site Oficial de Caetano Veloso. Disponível em: <http://www.caetanoveloso.com.br/biografia.php>. 
Acesso em 02 jan. 2016. 
Site Oficial de Gilberto Gil. Disponível 
em:<http://www.gilbertogil.com.br/sec_bio.php?page=10&ordem=DESC>. Acesso em 02 jan. 2016. 
6 Site Portal Vermelho. Disponível em: <http://www.vermelho.org.br/noticia/159935-11>.  Acesso em 
01mar. 2016. 
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responsável por trazer elementos da cultura internacional para a música popular 

brasileira, como por exemplo, a guitarra elétrica, o que rendeu críticas aos artistas que 

participaram do movimento, chamando-os de americanizados. Esteticamente, o visual 

dos tropicalistas era considerado ousado para a época. Cultural e politicamente, os 

integrantes do movimento queriam abrir os olhos da juventude para o que acontecia 

no País naquele momento. Isso se dava nas letras das canções, ainda que de forma 

velada, porém, constante. 

Ainda em 1968, é lançado o disco “Tropicália ou Panis et Circenses”, do coletivo 

formado por Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa, Tom Zé, Os Mutantes (trio 

formado por Rita Lee e os irmãos Arnaldo Baptista e Sérgio Dias) e Nara Leão, além 

dos letristas Torquato Neto e Capinan, e do maestro Rogério Duprat. Em setembro do 

mesmo ano, Caetano Veloso apresenta a canção “É Proibido Proibir” no 3º Festival 

Internacional da Canção (FIC), da TV Globo, como descrevem Terra e Calil (2010). A 

composição é uma das muitas críticas contra a ditadura que Caetano faria ao longo 

de sua carreira, porém não foi bem recebida pelo público do festival e júri, o que 

resultou numa sonora vaia. Caetano revidou com um improvisado discurso contra a 

ditadura e a alienação da juventude que se tornou histórico. Terminou desclassificado 

do festival. 

Em dezembro de 1968, foi emitido o Ato Institucional Nº 5, ou AI-5, uma série 

de medidas com o objetivo de pôr em prática ações mais rigorosas contra a oposição 

a quem ousasse criticar o governo. Duas semanas após a emissão do ato, Caetano 

Veloso e Gilberto Gil foram presos. Os motivos da prisão foram controversos. Segundo 

Daniel Favero (2013)7, Caetano Veloso e Gilberto Gil se apresentaram com os 

Mutantes na boate Sucata, no Rio de Janeiro. No cenário do show, feito por Hélio 

Oiticica, havia a imagem de um bandido deitado no chão com a frase: “seja marginal, 

seja herói”. Uma pessoa, ofendida com a imagem conseguiu fechar a boate por via 

judicial. Militares ouviram falar da tal “bandeira”, ao mesmo tempo que começaram a 

circular boatos de que o hino nacional brasileiro havia sido cantado de maneira 

profana nesse show.  

                                                           
7 Portal de notícias Terra. Disponível em: <http://noticias.terra.com.br/brasil/politica/presos-ha-45-anos-
gil-e-caetano-foram-vitimas-do-ai-5-e-tiveram-que-se-
exilar,9b62d3a863c03410VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html>. Acesso em 02 jan. 2016. 
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Para os militares, foi o suficiente para a prisão de Caetano Veloso e Gilberto 

Gil, que aconteceu no Rio de Janeiro e permaneceu até fevereiro de 1969, quando os 

compositores foram soltos, porém, obrigados a um regime de confinamento em 

Salvador até saírem definitivamente do país, o que aconteceria quatro meses depois. 

Nesse período, os artistas foram proibidos de fazer shows e dar entrevistas, 

acrescenta Favero (2013)  

Ainda segundo o autor, nos dias 20 e 21 de julho de 1969, Caetano Veloso e 

Gilberto Gil se despediram do público brasileiro com apresentações no Teatro Castro 

Alves, em Salvador. As duas últimas apresentações dos baianos em solo brasileiro 

serviu para arrecadar fundos para a viagem a Londres, capital inglesa em que Caetano 

Veloso e Gilberto Gil estiveram exilados até janeiro de 1972. 

No ano de 1971, Caetano Veloso lança o seu primeiro álbum concebido e 

gravado no exílio, também chamado “Caetano Veloso”, enquanto Gilberto Gil 

compunha e gravava as músicas que integrariam a trilha sonora do filme 

“Copacabana, Mon Amour”, de Rogério Sganzerla. Em abril do ano seguinte, é 

lançado o álbum “Gilberto Gil”, também conhecido como “Nega”, o único lançado por 

Gilberto Gil durante o exílio em solo londrino. Ainda em 1971, Caetano Veloso lança 

o segundo álbum gravado em Londres, “Transa”, que só seria lançado no Brasil no 

ano seguinte, quando Caetano Veloso retorna em definitivo do exílio. Em seguida, 

Gilberto Gil também retorna ao país.  

As canções escritas pelos dois compositores baianos enquanto estiveram 

exilados em Londres serão a base desta pesquisa e através dessas canções serão 

identificados os elementos que traduzem a hostilidade vivida pelos dois pelo governo 

brasileiro, como o fato de serem expulsos do próprio país e impedidos de viver em 

sua própria terra. 

Retornando ao solo brasileiro, Caetano Veloso e Gilberto Gil seguiram suas 

carreiras. Além de lançar seus próprios álbuns, Caetano Veloso passou a produzir 

álbuns e dirigir espetáculos de outros artistas, como Gal Costa, Maria Bethânia, entre 

outros. A partir dos anos 1970, o cantor também se aventurou pela literatura. Já 

Gilberto Gil, que também continuou a lançar seus álbuns solo e trilhas para o cinema, 

como “Quilombo” (1984), “Um Trem Para as Estrelas” (1987) e “Eu, Tu, Eles” (2000), 

iniciou sua carreira política em 1989, sendo eleito vereador pela cidade de Salvador. 

Em 2003, foi nomeado ministro da Cultura, pelo então presidente Luís Inácio Lula da 

Silva. Gilberto Gil ficou cinco anos e meio no cargo, quando em 2008, decidiu se 
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desligar da carreira política para voltar a se dedicar exclusivamente à música, o que 

faz até os dias de hoje. 

 

4 O MOMENTO HISTÓRICO DO PAÍS 

 

 Desde o ano de 1964, o Brasil vivia em um regime militar. No ano de 1968, o 

presidente da República era Artur da Costa e Silva, que havia tomado posse do cargo 

no ano anterior. Segundo Zuenir Ventura (1988) especulava-se pelos militares 

comemorar os quatro anos do Golpe de 1964 com um novo golpe militar, para que 

pudesse impor medidas que não conseguia ver aprovadas pelo Congresso Nacional. 

Porém, ainda não havia o pretexto ideal para tal fato. 

 Os estudantes rebelados contra a ditadura militar também resolveram 

comemorar os quatro anos do golpe à sua maneira. Espancaram e raptaram soldados, 

depredaram lojas e bancos, viraram carros oficiais, danificaram uma ambulância e 

dois carros do Ministério da Saúde, além de desenvolver táticas para despistar os 

militares quanto aos locais dos encontros dos estudantes. Ainda segundo Ventura 

(1988), Costa e Silva garantia que, custe o que custar, a ordem seria mantida. 

  A imagem do presidente, porém, não era vista com bons olhos pelos militares. 

A CIA, em um memorando secreto chamado “Brasil: o caminho para a ditadura”, dizia: 

Muitos militares estão desencantados com sua liderança fraca e vacilante, 
sua aparente tolerância com a corrupção de autoridades do governo, e com 
aquilo que alguns vêem como sua perigosa brandura com o comunismo. Eles 
estão especificamente irritados pelo fato de que o seu desempenho inepto 
refletiu-se negativamente sobre os próprios militares. Muitos deles, sem 
dúvida, ficariam aliviados se Costa e Silva fosse embora – sabe-se que ele 
está com a saúde relativamente debilitada. Na verdade, o maior obstáculo 
para que o tirem está no fato de que foram eles quem o puseram. (VENTURA, 
1988, p. 266) 

 

 No dia 13 de dezembro de 1968, vinte e três conselheiros do governo se 

reuniram para votar a aprovação ou não do Ato Inconstitucional 5. Dos vinte e três 

membros do conselho, eram dez oficiais generais, três oficiais da Reserva e dez civis. 

Um deles era o vice-presidente de Costa e Silva, Pedro Aleixo, que fez, durante a 

solenidade, um longo discurso contra Ato. Em vão. Todos os outros vinte e dois 

membros votaram a favor. Estava aprovado o Ato Inconstitucional 5. O presidente 

Costa e Silva confessou: “[...] é com verdadeira violência aos meus princípios e ideias 

que adoto uma atitude como esta. Adoto-as convencido de que elas são do interesse 
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do país, do interesse nacional, que demos um basta à contra-revolução”. Apenas 

catorze dias após ser baixado o AI-5, Caetano Veloso e Gilberto Gil foram presos, e 

posteriormente, exilados. 

 Ventura (1988) relata que até o fim do ato, que durou dez anos, foram punidos 

1607 cidadãos, dos quais foram 321 cassados, sendo seis senadores, 110 deputados 

federais, 161 deputados estaduais, 22 prefeitos e 22 vereadores. Foram censurados 

cerca de 500 filmes, 450 peças de teatro, 200 livros, 100 revistas, mais de 500 

músicas, dezenas de programas de rádio e uma dúzia de capítulos e sinopses de 

telenovela. Esses números traduzem que o AI-5 não foi apenas um retrocesso para a 

política, mas também para toda a produção cultural da época.  

 

4.1 EXÍLIO 

Segundo o dicionário Michaelis8, exílio pode significar retiro ou solidão. Em “O 

Livro da Hospitalidade”, Aprile (2011) explica a relação entre exílio e hospitalidade já 

retratada na Bíblia. No livro de Êxodo, Deus ordena: “Não maltratarás o estrangeiro, 

nem o oprimirás”. No capítulo seguinte, a ordem reaparece: “Não oprimireis o 

estrangeiro; pois conheceis a alma do estrangeiro, vós que fostes estrangeiro no 

Egito”. Tal insistência não ocorre à toa. Há um saber compartilhado de que o 

estrangeiro deve ser bem recebido, mas já se percebe que a prática não é exatamente 

essa.  

Ainda segundo Sylvie Aprile (2011), a França viveu uma contradição entre o 

artigo 120 da Constituição montanhesa, que afirma: “O povo francês dá asilo aos 

estrangeiros banidos de seu país por causa da liberdade”, e a realidade, em que o 

Comitê de Salvação Pública manda prender ou guilhotinar revolucionários 

estrangeiros, boa parte deles, ingleses que estavam exilados em solo francês. Esta 

contradição permanece ainda no século XX, quando dezenas de milhares de alemães 

partiram, em 1933, para a França após a chegada Adolf Hitler ao poder. Em 1939, os 

emigrados foram internados em campos e entregues no ano seguinte aos alemães. 

O autor segue seu estudo afirmando que o presente, que deveria ser o mais 

importante período do tempo, torna-se insuportável, pois é apenas no passado em 

que se renovam as esperanças de um futuro melhor, em que o exilado voltará, 

                                                           
8 Dicionário Michalis on line. Disponível em: 
<http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-
portugues&palavra=ex%EDlio>. Acesso em 07 jan. 2016. 
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finalmente, para sua terra natal. O exilado já não vê mais os lugares em que passou 

sua infância, os seus interesses e costumes não são compreendidos pelos 

estrangeiros, tudo deve ser explicado, e por muitas vezes, não são compreendidos. 

Apesar disso, o autor afirma que o exílio favorece as transferências intelectuais: 

 

O exílio aparenta ser, de fato, tão benéfico para a criação, que parece 
necessário, como se fosse preciso que o escritor seja, por natureza, um ser 
deslocado. Ele se vê como um estrangeiro em seu tempo, que é o tempo de 
um lugar, o que chamamos de época, como diz o escritor, e, para escapar à 
época, muda de lugar: as formas da hospitalidade são as das mediações 
culturais da imprensa, da edição. (APRILE, 2011, p. 1048). 

 

 Vale ressaltar que, embora o autor faça uma específica referência a literatura, 

a música também deve ser vista como literatura. De uma maneira geral, conclui-se 

que o exílio pode ser um grande estímulo para o compositor. A criatividade dos artistas 

estaria ampliada diante do desconhecido e sofre grandes influências do local em que 

estão vivendo. Nos casos de Caetano Veloso e Gilberto Gil, eles começaram a ter 

contato com outros ritmos, como o reggae, e assistiram, em Londres, aos shows de 

artistas como Pink Floyd e Jimi Hendrix, o que resultou em notáveis mudanças 

sonoras no material composto durante o período do exílio, além de boa parte desse 

material ser escrito na língua inglesa. 

O capítulo é finalizado com a afirmativa de que exílio e hospitalidade são 

estreitamente ligados, a situação de vítima pedindo defesa e proteção, apesar de a 

hospitalidade, institucionalizada pelos Estados e organizações internacionais, 

continuar sendo um grande objeto de debates e questionamentos, como o que julga 

o tratamento diferenciado de acordo com questões como, por exemplo, cor ou classe 

social. 

 

5 INDICADORES DE HOSTILIDADE 

 

 Segundo Antônio Carlos Gil (2002), esta pesquisa pode ser classificada como 

explicativa, pois existe a necessidade de identificar os fatores que determinam ou que 

contribuem para a ocorrência dos fatos, neste caso, os elementos de hostilidade 

refletidos nas composições de Caetano Veloso e Gilberto Gil durante o período do 

exílio na Inglaterra. Também se trata de uma pesquisa bibliográfica, pois foram 

consultados materiais de diversos autores para abordar cada um dos temas 
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pertinentes à este trabalho, como a hospitalidade, a hostilidade, o exílio, o momento 

histórico do Brasil e as próprias composições de Caetano Veloso e Gilberto Gil. Pode-

se classificar também esta pesquisa como qualitativa, pois não se pretende medir ou 

enumerar categorias, portanto, as informações coletadas pelo pesquisador não são 

coletadas em números. 

Após a conclusão da pesquisa bibliográfica sobre a hospitalidade, foram 

elencados os tempos sociais da hospitalidade, que, segundo Camargo (2004), são: 

receber, hospedar, entreter e alimentar. Por um critério de análise gramatical, foram 

definidos os antônimos destes quatro tempos sociais definidos pelo autor, que são 

eles: rejeitar (o antônimo de receber), expulsar (o contrário de hospedar), não entreter 

(o oposto de entreter) e não alimentar (o antônimo de alimentar).  

 Assim foi possível determinar os indicadores de hostilidade utilizados para a 

pesquisa, que servirão de diretrizes para as análises das composições feitas por 

Caetano Veloso e Gilberto Gil no período do exílio em Londres. São elas: as dezesseis 

canções compostas por Caetano Veloso, as sete canções compostas por Gilberto Gil, 

três canções compostas por Gilberto Gil em parceria com Jorge Mautner e a única 

parceria entre Caetano Veloso e Gilberto Gil neste período.  

 

5.1 ANÁLISE DAS MÚSICAS 

Através de uma tabela, foram selecionados os trechos de cada composição 

analisada, buscando palavras ou versos que pudessem remeter aos quatro elementos 

de hostilidade selecionados (rejeitar, expulsar, não alimentar e não entreter). A 

interpretação desses trechos e dados está descrita adiante, nesta seção. As canções 

foram apresentadas neste trabalho divididas pelo indicador que apresentam.  

A seguir, o quadro em que se encontram todas as canções que foram 

compostas por Caetano Veloso e Gilberto Gil durante o período em que estiveram 

exilados em solo londrino, pertencentes aos álbuns “Caetano Veloso” e “Transa” de 

Caetano Veloso, ambos lançados em 1971 e “Copacabana, Mon Amour” (1970) e 

“Gilberto Gil” (1971), de Gilberto Gil.  

 

Quadro 1. Separação das músicas por compositores. 

Composições de Caetano Veloso Composições de Gilberto Gil 

  

A Little More Blue Diga a ela 

London, London Mr. Sganzela 
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Maria Bethânia Nêga (Photograph Blues) 

If You Hold a Stone Volks-Volkswagen Blue 

Shoot me Dead Mamma 

You Don’t Know Me One O’Clock Last Morning, 20th April, 
1970 

Nine Out of Ten  

It’s a Long Way Composições de Gilberto Gil com 
Jorge Mautner 

Neolithic Man  

Nostalgia The Three Mushrooms 

A Tua Presença Babylon 

Não Tenha Medo Crazy Pop Rock 

De Noite Na Cama  

Como Dois e Dois  

  

Composição de Caetano Veloso 
com Gregório de Matos 

Composição de Caetano Veloso 
com Gilberto Gil 

  

Triste Bahia In The Hot Sun of a Christmas Day 

  
Fonte: elaboração própria. 

 

Quatro canções apresentam apenas o indicador rejeitar, que são “Maria 

Bethânia”, “Shoot me Dead”, “Como Dois e Dois”, ambas de Caetano Veloso e 

“Babylon”, de Gilberto Gil em parceria com Jorge Mautner.  

  A canção “Maria Bethânia”, do primeiro álbum de Caetano Veloso concebido e 

lançado em Londres é uma declaração de amor para sua irmã e cantora. Na letra, o 

autor implora por uma carta, em que teria notícias da irmã e da família e espera que 

a situação política no Brasil melhore.  

 

Maria Bethânia, please send me a letter  
I wish to know things are getting better  
Better, better, Beta, Beta, Bethânia  
Please send me a letter I wish to know things are getting better9 
 
 

 Em “Shoot me dead”, do mesmo álbum, lançado em 1971, Caetano Veloso fala 

da ditadura militar brasileira nas entrelinhas. Nos versos a seguir, o compositor pode 

estar se referindo aos interrogatórios feitos pelos militares: 

 

                                                           
9 Maria Bethânia, por favor, me escreva uma carta / Eu gostaria de saber que as coisas estão 
melhorando / Melhorando, melhorando, Beta, Beta, Bethânia / Por favor, me escreva uma carta, eu 
gostaria de saber que as coisas estão melhorando. (Tradução nossa, 2016) 
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Always said, understood and  
Always said, understood10 

 
 

Outro trecho relata a fé de Caetano Veloso de que no futuro voltará ao Brasil, 

como no passado. Porém, o compositor afirma não conseguir enxergar o horizonte, 

não sabe por quanto tempo ficará “cego pelas novas expectativas”, quando poderá 

voltar ao Brasil.  

 

I’m as sure of the past as 
I’m certain about tomorrow 
(…) 
My eyes are blinded by  
The far off look of new expectations11 

 

 “Como Dois e Dois” foi uma música composta por Caetano Veloso em seu exílio 

e endereçada a Roberto Carlos. Nela, o compositor desabafa: 

  

Tudo vai mal, tudo  
Tudo é igual quando eu canto e sou mudo  
Mas eu não mudo, não mudo  
Estou longe e perto  
Sinto alegrias, tristezas e brinco 

Neste trecho, o cantor relata que, apesar de cantar (ou denunciar) a ditadura, 

continua sendo mudo (as pessoas não escutam, não há mudanças). No refrão, 

escancara:  

 

Meu amor  
Tudo em volta está deserto, tudo certo  
Tudo certo como dois e dois são cinco 
 

Ou seja, está tudo errado. E no final, Caetano Veloso acrescenta que, por mais 

que tudo mude, os problemas continuam os mesmos e o povo brasileiro continua sem 

o direito a liberdade: 

 

Tudo vai mal, tudo  
Tudo mudou, não me iludo e contudo  
É a mesma porta sem trinco, o mesmo teto  
E a mesma lua a furar nosso zinco 

                                                           
10 Sempre disse, entendido e / Sempre disse, entendido. (Tradução nossa, 2016) 
11 Eu estou tão certo do passado como / Tenho certeza do amanhã / (...) / Meus olhos estão cegos pelo 
/ Olhar distante das novas expectativas. (Tradução nossa, 2016) 
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 Gilberto Gil lançou em 1971 seu único disco que foi concebido em solo londrino, 

homônimo. A quarta faixa deste álbum se chama “Babylon” e tem os seguintes versos:  

 

First time I came to Babylon  
I felt so lonely  
I felt so lonely and people came along  
To mistreat me  
Calling me so many names in the streets  
And I was so shy  
That I began to cry12 
 

É possível que nesta composição em parceria com Jorge Mautner, Gilberto Gil 

esteja se referindo à Londres como Babilônia, relatando sua chegada à capital inglesa, 

falando da solidão que sentia e dos maus tratos que sofreu. 

  Duas canções apresentam os indicadores rejeitar e não entreter. São elas 

“London, London” e “You Don’t Know Me”, as duas de autoria de Caetano Veloso. 

“London, London” se tornaria o grande sucesso do primeiro álbum de Caetano 

Veloso no exílio, lançado em 1971. Na canção, Caetano Veloso relata sua solidão na 

capital inglesa. Na primeira estrofe desta letra, o cantor fala sobre não ter para onde 

ir e não ter com quem conversar, o que revela o indicador não entreter. Porém, afirma 

que a cidade é amável também.  

 

I’m wandering round and round, nowhere to go 
I’m lonely in London, London is lovely so  
I cross the streets without fear  
Everybody keeps the way clear  
I know I know no one here to say hello  
I know they keep the wat clear  
I am lonely in London without fear  
I’m wandering round and round here, nowhere to go13 
 

                                                           
12 A primeira vez que eu vim à Babilônia / Eu me senti tão só / Eu me senti tão só e as pessoas vinham 

/ Me maltratar / Me chamando de tantos nomes nas ruas / E eu estava tão tímido / Que comecei a 
chorar. (Tradução nossa, 2016) 
13 Estou andando em círculos, sem rumo / Estou solitário em Londres, Londres também é amável / 
Atravesso as ruas sem medo / Todos mantém o caminho livre / Eu sei que não há ninguém aqui para 
dizer oi / Eu sei que eles mantém o caminho livre / Estou solitário em Londres, sem medo / Estou 
andando em círculos aqui, sem rumo. (Tradução nossa, 2016) 
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Na segunda estrofe estão os versos em que Caetano Veloso se surpreende 

com o fato de os policiais estão nas ruas para ajudar o povo e se sentem bem em 

fazê-lo. Algo improvável durante o regime militar no Brasil. 

A group approaches a policeman  
He seems so pleased to please them 
It’s good, at least, to live and I agree14 

 

 No final da canção, o compositor se mostra conformado com o exílio e continua 

relatando suas impressões sobre a cidade e a sua própria solidão.   

 

I just happen to be here, and it’s ok 
Green grass, blue eyes, grey sky  
God bless silent pain and happiness  
I came around to say yes and I say15 
 

 Em seu álbum seguinte, “Transa”, de 1972, Caetano Veloso continua a 

evidenciar a solidão e o tédio vivido no exterior, como na faixa de abertura, “You don’t 

know me”, que diz: 

 

You don’t know me  
Bet you never get to know me  
You don’t know me at all  
Feel so lonely  
The world is spinning round slowly  
There’s nothing you can show me  
From behind the wall16 
 

Outras duas canções analisadas nesta pesquisa apresentam os indicadores 

rejeitar e expulsar. A primeira é uma parceria entre Caetano Veloso e Gilberto Gil, “In 

the hot sun of a Christmas Day” e a segunda é “Não Tenha Medo”, composição de 

Caetano Veloso que viria a ser gravada pela cantora Elis Regina. 

 A única parceria entre Caetano Veloso e Gilberto Gil composta no exílio e 

lançada no álbum do primeiro, “In the hot sun of a Christmas Day”, fala do momento 

da prisão dos baianos, no Brasil.  

                                                           
14 Um grupo se aproxima de um policial / Ele parece tão satisfeito em ajudá-los / É bom, pelo menos, 
para viver, e eu concordo. (Tradução nossa, 2016) 
15 Apenas aconteceu de eu estar aqui, e está tudo bem / Grama verde, olhos azuis, céu cinza / Deus 

abençoe a dor silenciosa e a felicidade / Eu vim aqui para dizer sim e digo. (Tradução nossa, 2016) 
16 Você não me conhece / Aposto que você nunca me conhecerá / Você não sabe nada de mim / Me 

sinto tão sozinho / O mundo está girando devagar / Não há nada que você possa me mostrar / De 
trás da parede. (Tradução nossa, 2016) 
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They are chasing me  
In the hot sun of a Christmas Day 
But they won’t find me  
In the hot sun of a Christmas Day 
(…)  
I need my girl  
In the hot sun of a Christmas Day  
(…)  
Machine gun  
In the hot sun of a Christmas Day  
They killed someone else  
In the hot sun of a Christmas Day17 
 

Nesta forte letra, Caetano Veloso e Gilberto Gil falam sobre a perseguição dos 

militares, que os prenderam em 27 de dezembro de 1969, dois dias depois de 25 de 

dezembro, data em que se comemora o Natal. Por isso a referência a esta data 

comemorativa no título e em todas as estrofes da canção. 

 Na canção “Não Tenha Medo”, composta por Caetano Veloso para ser gravada 

por Elis Regina, ficam claras as referências sobre o que o compositor viveu em sua 

prisão no Brasil e no seu exílio em Londres, mas ainda assim, tenta passar uma 

mensagem de força e contra o abatimento, como nos versos:  

 

Tenha medo não, tenha medo não, tenha medo não, tenha medo não  
Nada é pior do que tudo, nada é pior do que tudo  
Nem um chão, nem um porão, nem uma prisão, nem uma solidão  
Nada é pior do que tudo que você já tem no seu coração mudo 
 

Duas composições analisadas apresentam somente o indicador expulsar, “A 

Little More Blue”, de Caetano Veloso e “Mamma”, de Gilberto Gil. 

 “A Little More Blue” é a faixa de abertura do primeiro álbum de Caetano Veloso, 

que também se chama “Caetano Veloso”, produzido em Londres. A canção inicia-se 

com os versos:  

 

One day I had to leave my country, calm beach and palm tree… 
The day I couldn’t even cry  
(…) 
 But today, but today, but today, I don’t know why  

                                                           
17 Eles estão me seguindo / No sol quente de um dia de Natal / Mas eles não vão me encontrar / No sol 
quente de um dia de Natal / (…) / Eu preciso da minha garota / No sol quente de um dia de Natal / (…) 
/ Metralhadora / No sol quente de um dia de Natal / Eles mataram mais alguém / No sol quente de um 
dia de Natal. (Tradução nossa, 2016) 
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I feel a little more blue than then18 
 

Outro trecho da canção diz: 

 

One morning they came around to take to jail  
I smiled at them and said – all right 
But alone in same day’s night I cried and cried again 
But today, but today, but today, I don’t know why 
I feel a little more blue than then19 

 

Nos dois trechos citados, Caetano Veloso descreve momentos conturbados da 

perseguição que sofreu pelos militares no Brasil, sobre quando foi preso e quando foi 

obrigado a sair do país. Porém, o cantor declara no final de cada estrofe que se “sente 

mais triste hoje do que então”. Ou seja, o fato de ser obrigado a deixar seu país ainda 

o deixa mais triste do que ter sido preso e de não poder retornar. 

 “Mamma” é uma canção que pertence ao único álbum lançado por Gilberto Gil 

em solo londrino, em 1971, e diz:  

Am gonna do my best again  
Am gonna go my way, mamma  
Tomorrow am gonna catch a train  
Don’t try to hold me down  
I wanna put my chest against the wind  
From east and west once again  
Mamma  
Give me your blessing right now  
(…)  
Don’t worry, don’t cry, don’t complain  
Don’t try to hold me down  
How much you want your darling, baby 
Clinging to your long skirt again  
Oh mamma  
Give me your blessing right now20 
 
 

                                                           
18 Um dia eu tive que deixar o meu país / Naquele dia eu sequer conseguia chorar / (…) / Mas hoje, 
mas hoje, mas hoje, eu não sei por quê / Me sinto um pouco mais triste do que então. (Tradução nossa, 
2016) 
19 Uma manhã, eles vieram me levar para a cadeia / Eu sorri e disse – tudo bem / Mas, sozinho, na 
noite do mesmo dia, eu chorei e chorei de novo / Mas hoje, mas hoje, mas hoje, eu não sei por quê / 
Me sinto um pouco mais triste do que hoje. (Tradução nossa, 2016) 
20 Eu vou fazer o meu melhor novamente / Vou seguir o meu caminho, mamãe / Amanhã vou pegar um 

trem / Não tente me segurar / Eu quero colocar meu peito contra o vento / De leste a oeste outra vez / 
Mamãe / Me dê sua benção agora / (…) / Não se preocupe, não chore, não se queixe / Não tente me 
segurar / O quanto você quer seu querido, baby / Agarrando-se em sua longa saia / Oh, mamãe / Me 
dê sua benção agora. (Tradução nossa, 2016) 
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Há uma hipótese de que a canção “Mamma” seja uma despedida de Gilberto 

Gil, já conformado em ter que deixar o Brasil e encarar o exílio em Londres, para sua 

mãe. Ao pedir que a mãe não se preocupe, não chore e não se queixe, supõe-se que 

Gilberto Gil está conformado em ter que se despedir de sua mãe e tenta confortá-la, 

para que ela não sofra, já que sua partida do solo brasileiro parece inevitável. 

Com base no conteúdo estudado e na análise das músicas, pode-se chegar a 

conclusão de que as composições de Caetano Veloso e Gilberto Gil evidenciam, sim, 

um sentimento de hostilidade devido ao exílio, pois em um universo de vinte e seis 

canções compostas por ambos no período, dez apresentam os indicadores rejeitar, 

expulsar ou não entreter, como se pode verificar no quadro abaixo. Apenas o indicador 

não alimentar não é citado em nenhuma das composições.  

 

Quadro 2. Separação das músicas por indicadores de hostilidade. 

Canções que apresentam o 
indicador rejeitar 

Canções que apresentam o 
indicador expulsar 

Maria Bethânia A Little More Blue 

Shoot me Dead Mamma 

Como Dois e Dois  

Babylon  

Canções que apresentam os 
indicadores rejeitar e expulsar 

Canções que apresentam os 
indicadores rejeitar e não entreter 

Não Tenha Medo London, London 

In The Hot Sun of a Christmas Day You Don’t Know Me 

  
Fonte: Elaboração própria. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa teve por objetivo analisar as composições feitas por Caetano 

Veloso e Gilberto Gil enquanto estiveram exilados em Londres, na Inglaterra, a fim de 

descobrir se esse material apresenta indicadores de hospitalidade que evidenciem o 

sentimento de exclusão dos cantores baianos devido ao exílio. Para isto, foi preciso 

primeiramente buscar as definições de hospitalidade e de hostilidade, para depois 

estudar o exílio e, por fim, analisar o momento histórico do Brasil, para só então se 

debruçar sobre as composições feitas em Londres por Caetano Veloso e Gilberto Gil. 

Chega-se ao fim deste artigo com a conclusão de que esta obra carrega de maneira 

intensa as marcas da hostilidade. 
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Além disso, é possível concluir que cada compositor teve sua maneira particular 

de fazer valer em sua obra o sentimento vivido em Londres. 

Das vinte e seis canções analisadas, quinze são de autoria de Caetano Veloso, 

sete de autoria de Gilberto Gil, três parcerias de Gilberto Gil com Jorge Mautner e uma 

parceria entre Caetano Veloso e Gilberto Gil. Das quinze letras feitas apenas por 

Caetano Veloso, e somando a sua única parceria com Gilberto Gil nesse período, oito 

letras apresentam pelo menos um dos indicadores rejeitar, expulsar ou não entreter, 

o que é um número significativo. Aprofundando-se na discografia de Caetano Veloso, 

pode-se chegar ainda a outra conclusão. A maior parte desse material encontra-se no 

álbum lançado por Caetano Veloso em 1971, o primeiro a ser lançado durante o exílio 

e provavelmente por isso, os relatos de tristeza e solidão são tão evidentes. No álbum 

seguinte, “Transa”, o compositor aparenta ter aprendido a lidar com a situação, tanto 

que já não deixa explícita em suas letras a situação do exílio, substituindo a 

transparência das canções do álbum anterior pelos versos que dão margem a diversas 

interpretações. Ao voltar para o Brasil, Caetano Veloso não mais abordou o período 

do exílio em suas letras, pelo menos, não de forma explícita. 

Por outro lado, Gilberto Gil teve poucas canções em que abordava o sentimento 

de exclusão vivido no exílio. Das dez composições produzidas no período, sendo sete 

canções feitas somente por Gilberto Gil, e três parcerias com Jorge Mautner, apenas 

duas apresentam elementos de hostilidade. Fato que é compreensível, pois, dos dois 

álbuns que Gilberto Gil lançou no período em que esteve em Londres, o primeiro foi a 

trilha sonora do filme “Copacabana, mon amour”, de Rogério Sganzerla, que pouco 

tinha a ver com a ditadura militar brasileira. O segundo álbum, sim, um disco de 

carreira, lançado em 1971, já apresentava letras relatando a hostilidade vivida no 

exílio, mas não era um álbum totalmente autoral – também havia regravações de 

músicas de Jimi Hendrix e dos Beatles, por exemplo.  Contudo, a canção mais 

significativa de Gilberto Gil sobre o período vivido em Londres foi, curiosamente, 

composta após o retorno dos baianos ao Brasil. “Back in Bahia”, do álbum “Expresso 

2222”, de 1972, concebida no primeiro verão de Gilberto Gil após os anos na capital 

inglesa fala sobre a saudade que o compositor sentia de hábitos e lugares queridos 

por ele. 

Esta foi uma pesquisa inédita sobre hostilidade, analisada pela ótica da 

hospitalidade e do exílio, a partir de uma série de composições feitas por Caetano 
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Veloso e Gilberto Gil durante um período político conturbado e, ao mesmo tempo, um 

momento cultural efervescente.  

Este tema tão amplo que visa a discussão da hospitalidade por meio de letras 

de música, ou ainda num viés de hostilidade no exílio merece ainda que outros 

pesquisadores possam aprofundá-lo. Como sugestão, ficam a possibilidade de 

analisar as canções desses mesmos autores, Caetano Veloso e Gilberto Gil, após o 

exílio, de modo a possibilitar análises comparativas. Ou ainda, uma análise pelo viés 

da hospitalidade com outros artistas exilados pela ditadura militar brasileira, como 

Chico Buarque de Hollanda e Geraldo Vandré, que possam ajudar a entender um 

outro momento histórico do Brasil, através da cultura e da política. 
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