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RESUMO 

 

 

A arte como abordagem de um objeto e o artista como sujeito de um discurso são frutos 

de sua época. Tomam formas e produzem discursos que atravessam e são atravessados 

pela História dos homens. Foi pensando nisso que propomos a presente pesquisa - a 

partir de um recorte da obra de Caetano Veloso, entre 1967 e 1972 – para tratar de um 

período sombrio da história do Brasil: a ditadura militar de 1964. A luz do conceito 

freudiano de pulsão de morte, trataremos de explicar o Estado de Exceção que, na 

particularidade brasileira, tomou a forma de um regime militar. Depois, a partir da 

metodologia de pesquisa indiciária buscaremos na obra de Caetano Veloso, entre os 

anos de 1967 e 1972 os indícios deste mesmo Estado de exceção. Através deste estudo, 

visamos contribuir com o tema da metodologia de pesquisa na área das Ciências 

Humanas e Sociais, apostando no método indiciário. Além disso, buscamos trazer como 

possibilidade de investigação científica, no Campo das Ciências Humanas e Sociais, a 

teoria da Psicanálise. Esta pesquisa não se propõe a sanar as dúvidas ou concluir as 

investigações a respeito de um objeto tão vasto como a obra de Caetano Veloso. Ao 

contrário, esperamos que a mesma possa servir de instigação à novas e outras pesquisas 

dentro do campo das Ciências Humanas e Sociais.   

 

Palavras-chave: pulsão de morte, estado de exceção, ditadura militar, método 

indiciário, Caetano Veloso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

Art as an approach to an object and the artist as the subject of a discourse are the fruits 

of his time. They take forms and produce discourses that cross and are crossed by the 

History of men. In order to deal with a dark period in the history of Brazil: the military 

dictatorship of 1964. In the light of the Freudian concept of the death drive, we have 

tried to explain the present research - from a cut of Caetano Veloso's work - the State of 

Exception which, in the Brazilian particularity, took the form of a military regime. 

Then, from the methodology of search index we will look at the work of Caetano 

Veloso, between the years of 1967 and 1972 the indications of this same State of 

exception. Through this study, we aim to contribute to the topic of research 

methodology in the area of Human and Social Sciences, betting on the method of 

indiciary. In addition, we seek to bring as a possibility of scientific investigation, in the 

Field of Human and Social Sciences, the theory of Psychoanalysis. This research does 

not propose to solve the doubts or to conclude the investigations about an object as vast 

as the work of Caetano Veloso. On the contrary, we hope that it may serve as an 

instigation for new and other researches within the field of Human and Social Sciences. 

 

Keywords: death drive, exception state, military dictatorship, indicia method, Caetano 

Veloso. 
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INTRODUÇÃO 

 

“E quero me dedicar a criar confusões de prosódias 

E uma profusão de paródias 

Que encurtem dores 

E furtem cores como camaleões” 

 

 Caetano Veloso 
 
 

A vasta obra de um grande artista como Caetano Veloso apresenta-se a nós 

como um terreno fértil para o florescimento de ricas indagações e vastos 

descobrimentos. Sem dúvida, Caetano com sua música cantou e ainda canta as marcas 

de seu tempo e traz luz sobre a trajetória dos brasileiros. A possibilidade de Caetano faz 

nascer a possibilidade de redescobrir a história do Brasil. O ponto de partida do presente 

trabalho se dá exatamente aqui: pela sensibilidade de Caetano e por essa mesma 

sensibilidade ser um presente para nós. 

A arte como abordagem de um objeto e o artista como sujeito de um discurso 

são frutos de sua época. Tomam formas e produzem discursos que atravessam e são 

atravessados pela história dos homens. Foi pensando nisso que propomos a presente 

pesquisa - a partir de um recorte da obra de Caetano Veloso, entre 1967 a 1972 – para 

tratar de um período sombrio da história do Brasil: a ditadura militar de 1964. Tratamos 

de apreender este período conturbado, a partir de um artista que viveu e sofreu as duras 

penas do Estado de Exceção. Para tanto, faz-se necessário certo cuidado para delimitar 

as margens teóricas e metodológicas que servirão de trilhos para nosso percurso. 

No que se refere ao marco teórico, utilizaremos o pensamento de Freud. Em 

especial, sua formulação do conceito de pulsão de morte presente nos textos que se 

situam no marco dos anos de 1920 - ano da publicação de “Além do Princípio de 

Prazer” (FREUD 1920/1996), quando o autor enuncia o conceito e, consequentemente, 

desloca o paradigma da sexualidade para o princípio de destruição (Freud, 

1930[1929]/1996). 

Por apostarmos ser esta pesquisa um trabalho minucioso, em conformidade com 

os detalhes marginais de seu objeto, optamos por utilizar como metodologia de pesquisa 
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o método proposto pelo historiador italiano Carlo Ginzburg (1939/1989)1: o método 

indiciário.  

Este, visa capturar a sensibilidade nos estudos da história através da imaginação 

intuitiva, que tornará possível ao pesquisador desse tipo de objeto, reconstituir tempos e 

discursos de outrora. Iremos nos basear, sobretudo, na captura dos detalhes e na análise 

dos resíduos e dos indícios produzidos pela arte de Caetano Veloso no período da 

ditadura, no Brasil. Trata-se de um método de fazer ciência, em ciências humanas, a 

partir dos detalhes. E que tornou-se amplamente difundido nas pesquisas em Ciências  

Humanas, a partir da contribuição de Sigmund Freud na construção da psicanálise 

(GINZBURG, 1939/1989). Dessa forma, a escolha pelo referente método se deu, 

também, pelo mesmo se aproximar da metodologia de investigação em psicanálise.   

Essa articulação entre Freud e Ginzburg compõe a parte metodológica deste 

trabalho por ressaltar a validade dos dados residuais, marginais em história. Isso 

significa dizer que analisar a atuação de Caetano Veloso atravessado por uma ordem 

social de chumbo, como foi o caso da ditadura, é trabalhar com os detalhes e com os 

dados marginais que permitam aludir sobre os eventos mais gerais de sua época. Não se 

trata, portanto, de recorrer ao material vistoso e geral da época, para aludir sobre o 

posicionamento singular de Caetano. Ao contrário, a metodologia indiciária em 

articulação com a teoria freudiana da pulsão de morte, localiza na peculiaridade e na 

individualidade de Caetano, o campo a partir do qual os eventos gerais aparecem. Sendo 

assim, a presente pesquisa, ao invés de trabalhar com os acontecimentos vistosos sobre 

a ditadura irá se debruçar em materiais minuciosos – fotos, composições musicais, 

entrevistas de Caetano Veloso, etc – da época, para dar conta de seu objetivo de 

pesquisa. 

A proposta é buscar nas vivências mais tenras de Caetano aquilo que pode 

significar sua arte e seu posicionamento anos mais tarde. Sua relação com os pais, 

irmãos, amigos, professores; seu cotidiano nas ruas de Santo Amaro e no quintal de sua 

casa; os livros que lia, as músicas que escutava. Tudo isso aparece como material rico 

para a presente pesquisa. Portanto, o presente trabalho– num movimento que o 

                                                 
1 GINZBURG, C. Sinais: raízes de um paradigma indiciário. In “Mitos, Emblemas, Sinais: Morfologia e 

História”. São Paulo: Companhia das Letras, 1989. 
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aproxima dos conceitos e da prática analítica de Freud – pretende trabalhar a partir da 

redução na escala de observação, ou seja, no estudo intensivo do material marginal 

disponível para análise. Por isso, a partir da especificidade da arte e do posicionamento 

político de Caetano Veloso, narraremos os acontecimentos mais gerais de uma época 

marcada pelo horror da exceção, pelo declínio dos ideais civilizatórios e, 

consequentemente, pela ascensão daquilo que Freud nomeou como pulsão de morte. 

E, por que, Caetano? O que justifica a escolha de sua obra para conhecer uma 

época? Qual a importância deste tema para pesquisa? 

 A escolha por Caetano Veloso se deu, primeiramente, pela admiração pessoal do 

autor deste trabalho endereçada à vasta obra do artista, que representa, sobretudo, as 

contradições e as delicadezas do Brasil. Mas, se deu também, por Caetano Veloso ser 

um artista brasileiro de importante relevância para a cultura nacional nos últimos 

quarenta anos e, por essa condição, ter seu posicionamento opinativo sobre a cultura e o 

Brasil, respeitado pela crítica intelectualizada no Brasil. Ele situa a ditadura brasileira, 

seu sofrimento no exílio, a produção intelectual da Tropicália e a inovação de sua 

musicalidade, no contexto da ditadura brasileira e do movimento de esquerda nesse 

contexto. Acentuo, ainda, que a riqueza de discurso e plasticidade em Caetano Veloso, 

da abertura à inéditas investigações científicas e ricos descobrimentos aos que se 

propõem a ela. 

 A presente pesquisa se mostra importante pela possibilidade de utilizarmos do 

recurso metodológico indiciário, pouco explorado no campo das Ciências Humanas, 

para tratar de um objeto. Além disso, é importante por trazer a contribuição da 

Psicanálise - que, no quadro das Ciências Humanas, se contrapõe ao positivismo - para 

o entendimento de fatores históricos e políticos pouco uníssonos e um tanto 

conturbados, como o período da ditadura militar no Brasil.  

Assim, a partir da obra de Caetano Veloso, apresentamos aos leitores uma nova 

maneira de contar a história dos anos de chumbo, no Brasil: através dos indícios. 

Esperamos que a leitura, longe de sanar as dúvidas e concluir as investigações a respeito 

do tema, possa servir de instigação à novas e outras pesquisas no campo das Ciências 

Humanas.  
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A Formulação do Problema 

A arte como narrativa e o artista como sujeito são frutos de sua época. Tomam 

formas e produzem discursos que atravessam e são atravessados pela história dos 

homens. Foi pensando nisso que propomos a presente pesquisa - a partir de um recorte 

da obra de Caetano Veloso (1967-1972) – para tratar de um período sombrio da história 

do Brasil: a ditadura militar de 1964. Tratamos de apreender este período conturbado, a 

partir de um artista que viveu e sofreu as duras penas do Estado de Exceção e que 

representou em sua arte os indícios e desdobramentos do mesmo. 

 

A descrição do Objetivo Geral e dos Objetivos Específicos 

 A partir da conjunção entre o marco teórico da psicanálise e da metodologia 

indiciária, a presente monografia teve como objetivo geral, situar a obra de Caetano 

Veloso, entre os anos de 1967 a 1972, como uma tentativa de enunciação crítica 

singular do estado exceção que sustentara o Estado brasileiro na época da ditadura.   

 A partir deste objetivo geral, delineiam-se os seguintes objetivos específicos: 

• Apresentar e analisar de maneira breve a metodologia utilizada nesta pesquisa: o 

método indiciário.  

• Apresentar e analisar a formulação do conceito de “pulsão de morte” em Freud e 

como o mesmo pode servir de viés explicativo para o Estado de Exceção. 

• Apresentar a singularidade da formação de Caetano Veloso como artista 

tropicalista, a partir, principalmente de sua autobiografia “Verdade Tropical” 

(2008). 

• Apresentar, a partir da arte e do posicionamento subjetivo de Caetano Veloso, 

entre os anos de 1967 a 1972, os indícios do Estado de Exceção que assolava o 

Brasil nos anos de chumbo. 
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Metodologia 

 Conforme abordamos mais acima, por apostarmos ser esta pesquisa um trabalho 

em conformidade com os detalhes marginais de seu objeto, optamos por utilizar como 

metodologia de pesquisa o método proposto pelo historiador italiano Carlo Ginzburg: o 

método indiciário, em articulação com a psicanálise.  

Para fins metodológicos, faremos um recorte na história da arte produzida por 

Caetano Veloso, no período que vai do ano 1967 – ano de sua estréia, nos festivais da 

música no Rio de Janeiro, com a canção “Alegria, alegria” – até o ano 1972 – ano em 

que o artista volta do exílio londrino. A escolha desse período se deu pelo fato do 

mesmo deter em si o acontecimento que fez endurecer o Estado de Exceção no Brasil – 

decorrente da instauração do Golpe Militar, em 1964 - com a promulgação do Ato 

Institucional de número cinco (AI-5). Apostamos, a partir daqui, portanto, no conceito 

de pulsão de morte inaugurado por Freud, para dar conta desse período sombrio da 

história brasileira, e, posteriormente, na arte de Caetano Veloso procuraremos seus 

indícios e desdobramentos. Portanto, dividiremos este trabalho em quatro capítulos: 

• Capítulo I – Considerações metodológicas: o método indiciário. 

• Capítulo II – O conceito de Pulsão de Morte em Freud como viés 

explicativo para o Estado de Exceção. 

• Capítulo III - “E que não riu com a risada de Andy Warhol” -  a infância, 

adolescência e influências de Caetano Veloso – a pré-história do 

movimento tropicalista. 

• Capítulo IV –Os indícios do Estado de Exceção na obra de Caetano 

Veloso entre 1967 a 1972. 

 No primeiro capítulo apresentaremos ao leitor a metodologia de pesquisa 

amplamente abordada pelo historiador italiano Carlo Ginzburg (1939/1989): o método 

indiciário. Aqui, os conceitos e as diretrizes deste método receberão uma breve análise 

e, a partir disso, buscaremos sua aplicabilidade ao objeto angular deste trabalho: a obra 

de Caetano Veloso entre 1967 a 1972. 

No segundo capítulo parte deste trabalho, a partir da análise da construção do 

conceito de pulsão de morte em Freud, buscaremos utilizar-nos deste como viés 
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explicativo para o Estado de Exceção. Para tanto, recorreremos a alguns trabalhos de 

Freud, onde o autor, a partir de algumas reflexões clínicas, históricas e culturais aborda 

o referente conceito. O desenvolvimento do pensamento freudiano a respeito do 

conceito de pulsão de morte e, consequentemente, a localização em Freud do modelo da 

guerra preponderando sobre a noção de paz entre os seres humanos, permitirá interrogar 

se a guerra se define somente em situações extremas de ruptura do laço político entre os 

povos. Nossa intenção será mostrar como o pensamento de Freud permite elucidar o 

funcionamento do Estado nas diversas versões da exceção – conforme foi o caso, em 

particular, da ditadura militar no Brasil.  

 O método indiciário permitirá, nos capítulos III e IV, isolar alguns aspectos da 

ditadura brasileira à luz do conceito de pulsão de morte, bem como posicionar a escrita 

poética e musical de Caetano Veloso na vertente da crítica e da solução para o profundo 

mal-estar da modernidade brasileira na época da ditadura. Dessa forma, no capítulo III 

traçaremos de início um breve percurso da infância e adolescência de Caetano Veloso e 

sua formação como artista brasileiro: suas influências e aproximações. Esse percurso 

nos ajudará a traçar um pouco da pré-história de Caetano como artista tropicalista nos 

anos 1960. Com isso, pretendemos demarcar a singularidade de Caetano como artista 

musical de sua época. Aqui, faremos uso de relatos, entrevistas e confissões do próprio 

artista, retiradas tanto de sua autobiografica, “Verdade Tropical” (2008), quanto de 

outras fontes, como documentários, teses, artigos e mídias do Youtube.  

 No capítulo IV, trataremos de apresentar ao leitor os indícios particulares da 

exceção brasileira na arte de Caetano Veloso, entre os anos de 1967 a 1972, a fim de 

sustentar como possibilidade de pesquisa o método indiciário e o método investigativo 

da psicanálise, na área das Ciências Humanas e Sociais. 
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CAPÍTULO I – CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS: O MÉTODO 

INDICIÁRIO 

 

“Por entre fotos e nomes.  

Sem livros e sem fuzil.” 

 

Caetano Veloso 

  

 

 No capítulo I de nossa pesquisa apresentaremos ao leitor a metodologia de 

pesquisa amplamente abordada pelo historiador italiano Carlo Ginzburg (1939/1989): o 

método indiciário. Aqui, os conceitos e as diretrizes deste método receberão uma breve 

análise e, a partir disso, buscaremos sua aplicabilidade ao objeto angular deste trabalho: 

a obra de Caetano Veloso entre 1967 a 1972. 

 

 

O método indiciário 

 

Pouco antes de seguirmos para o desenvolvimento do tema angular do presente 

trabalho, é importante que façamos algumas considerações a respeito da singularidade 

da metodologia de pesquisa nele utilizada. 

Certamente, analisar um tempo ou um evento histórico do passado lança alguns 

desafios metodológicos ao pesquisador. Com a presente pesquisa não foi diferente. 

Durante todo o percurso – da idéia inicial às considerações finais – questões referentes à 

particularidade da pesquisa em Ciências Humanas fizeram-se urgentes de análise.  

 De imediato, o primeiro problema metodológico que se coloca, diz respeito à 

distância – espacial e temporal – que separa o pesquisador de seu objeto de pesquisa: a 

singularidade artística de Caetano Veloso durante a ditadura militar no Brasil, entre os 

anos de 1967 a 1972. Vivendo no final da segunda década dos anos 2000, como é 

possível conhecer e reconstruir os movimentos políticos, artísticos e culturais de quase 

50 anos atrás?  
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 Posteriormente, a questão que se coloca – e a principal delas – diz  respeito ao 

método utilizado para considerar os fatos históricos de uma época e suas implicações 

individuais e sociais: quais os materiais que um pesquisador utiliza para reconstituir um 

tempo histórico? Ele trabalha somente com fatos e documentos gerais vistosos? É 

possível trabalhar a partir das peculiaridades, dos indícios, ou seja, dos detalhes?  

 A presente pesquisa, ancorada metodologicamente no trabalho de Ginzburg 

(1939/1989), visa capturar a sensibilidade nos estudos da história através da imaginação 

intuitiva, que tornará possível ao pesquisador desse tipo de objeto, reconstituir tempos e 

discursos de outrora. Ela irá se basear, sobretudo, na captura dos detalhes e na análise 

dos resíduos e dos indícios produzidos pela arte de Caetano Veloso no período da 

ditadura, no Brasil. 

Esse método de fazer ciência, a partir dos detalhes, foi inaugurado muito cedo na 

história do homem – desde as práticas primordiais venatórias até a prática médica na 

Grécia Antiga -, entretanto, tornou-se amplamente difundido nas pesquisas em Ciências 

Humanas, a partir da contribuição de Sigmund Freud na construção da psicanálise 

(GINZBURG, 1939/1989). 

Freud, em seu escrito intitulado “O Moisés de Michelangelo” (1914/1996), 

depois de discorrer sobre sua paixão pela escultura e sobre seus detalhes, faz uma 

referência ao trabalho do médico italiano Giovanni Morelli a respeito de seu trabalho de 

investigador da autenticidade das obras espalhadas pelos museus da Europa. Essa 

referência muito interessa a pesquisa, pois, nela, Freud faz um paralelo do método de 

investigação de Morelli com o método de investigação da psicanálise: 

Muito antes de ter tido qualquer oportunidade de ouvir falar em psicanálise, 

soube que um conhecedor de arte russo, Ivan Lermolieff, provocara uma 

revolução nas galerias de arte da Europa colocando em dúvida a autoria de 

muitos quadros, mostrando como distinguir com certeza as cópias dos 

originais e criando artistas hipotéticos para obras cuja suposição anterior de 

autoria fora desacreditada. Conseguiu isso insistindo em que a atenção 

deveria ser desviada da impressão geral e das características principais de um 

quadro, dando-se ênfase à significação de detalhes de menor importância, 

como o desenho das unhas, do lóbulo de uma orelha, de auréolas e de outras 

trivialidades não consideradas que o copista desdenha imitar e que, no 

entanto, cada artista executa à sua maneira própria e característica. Fiquei 

então extremamente interessado ao descobrir que o pseudônimo russo 

ocultava a identidade de um médico italiano chamado Morelli[...].Parece-me 

que seu método de investigação tem estreita relação com a técnica da 

psicanálise que também está acostumada a adivinhar coisas secretas e ocultas 
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a partir de aspectos menosprezados ou inobservados, do monte de lixo, por 

assim dizer, de nossas observações. (FREUD, 1914/1996; pág. 149-150). 

O método freudiano aproxima-se do método morelliano no que diz respeito à 

singularidade do olhar ao objeto de análise: um olhar voltado aos pormenores e ao 

material menosprezado, à primeira vista, pelo observador. Em Freud, o olhar se volta 

para o “sintoma” apresentado pelo sujeito em análise. Em Morelli, o olhar está voltado 

para os “signos pictóricos” sobre as telas. 

É no trabalho de Ginzburg (1939/1989), que o método de investigação de 

Giovanni Morelli é apresentado com mais detalhe: 

Os museus, dizia Morelli, estão cheios de quadros atribuídos de maneira 

incorreta. Mas devolver cada quadro a seu autor é difícil: muitíssimas vezes 

encontramo-nos frente a obras não-assinadas, talvez repintadas ou num mau 

estado de conservação. Nessas condições, é indispensável poder distinguir os 

originais das cópias. Para tanto, porém (dizia Morelli), é preciso não se 

basear, como normalmente se faz, em características mais vistosas, portanto 

mais facilmente imitáveis, dos quadros[...]. Pelo contrário, é necessário 

examinar os pormenores mais negligenciáveis, e menos influenciados pela 

característica da escola a que o pintor pertencia. (GINZBURG, 1939/1989, 

pág 144). 

 Somado a isso, Ginzburg (1939/1989), valendo-se da perspectiva e da proposta 

de aproximar o método investigativo de Morelli com o método indiciário do 

personagem Sherlock Holmes - um detetive criado pelo médico e escritor britânico 

Arthur Conan Doyle – traça um novo paralelo entre os métodos investigativos que 

trabalham a partir dos detalhes e dos pormenores de cada caso. Holmes, interessado em 

pegadas na lama, detalhes invisíveis e banais para os olhares gerais se aproxima do 

método freudiano e do método morelliano a partir dos indícios. (GINZBURG, 

1939/1989)  

 A nós, o que interessa as exposições e as aproximações do trabalho investigativo 

de Freud, Morelli e Holmes? Exatamente isso: a proposta de uma pesquisa histórica 

dirigida pelos resíduos, pelas referências marginais, que, tanto para os três personagens 

quanto para este trabalho são materiais reveladores. 

 Isso significa dizer que analisar a atuação de Caetano Veloso atravessado por 

uma ordem social de chumbo, é trabalhar com os detalhes e com os dados marginais 

que permitam aludir sobre os eventos mais gerais de sua época. Não se trata, portanto, 

de recorrer ao material vistoso e geral da época, para aludir sobre o posicionamento 
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singular de Caetano. Ao contrário, é a partir da peculiaridade e da individualidade de 

Caetano que os eventos gerais aparecem. 

 Sendo assim, a presente pesquisa, ao invés de trabalhar com os acontecimentos 

vistosos sobre a ditadura irá se debruçar em materiais minuciosos – fotos, composições 

musicais, entrevistas de Caetano Veloso, etc – da época, para dar conta de seu objetivo 

de pesquisa. 

Ainda, a proposta é buscar nas vivências mais tenras de Caetano aquilo que pode 

significar sua arte e seu posicionamento anos mais tarde. Sua relação com os pais, 

irmãos, amigos, professores; seu cotidiano nas ruas de Santo Amaro e no quintal de sua 

casa; os livros que lia, as músicas que escutava. Tudo isso aparece como material rico 

para a presente pesquisa. Portanto, o presente trabalho– num movimento que o 

aproxima da prática analítica de Freud – pretende trabalhar a parir da redução na escala 

de observação, ou seja, no estudo intensivo do material marginal disponível para 

análise.  

A partir, então, da especificidade da arte e do posicionamento político de 

Caetano Veloso, narraremos os acontecimentos mais gerais de uma época marcada pelo 

horror da exceção, pelo declínio dos ideais civilizatórios e, consequentemente, pela 

ascensão daquilo que Freud nomeou como pulsão de morte. 

Os capítulos que se seguem, abordarão o fundamento da exceção, por meio do 

conceito de pulsão de morte e o modo como Caetano Veloso pôde, por meio da música 

e da poesia, estabelecer uma leitura crítica do Brasil em tempos de exceção. 
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CAPÍTULO II: O CONCEITO FREUDIANO DE PULSÃO DE MORTE COMO 

VIÉS EXPLICATIVO DO ESTADO DE EXCEÇÃO 

“Ou então, cada paisano e cada capataz 

Com a sua burrice fará jorrar sangue demais 

Nos pantanais, nas cidades, caatingas 

Nos gerais.” 

 

Caetano Veloso 

 

  

 Na segunda parte deste trabalho, a partir da análise da construção do conceito de 

pulsão de morte em Freud, buscaremos utilizar-nos deste como viés explicativo para o 

Estado de Exceção. Para tanto, recorremos a alguns trabalhos de Freud, onde o autor, a 

partir de algumas reflexões clínicas, históricas e culturais aborda o referente conceito. 

 Como direção de pesquisa dentro da vasta obra freudiana faremos uso do 

trabalho da psicanalista francesa Marie-Hélène Brousse (2015)2 que reúne artigos de 

diversos outros autores e pesquisadores da área da psicanálise para contribuição com o 

entendimento dos tempos de guerra e exceção.  O presente capítulo, portanto, poderá ser 

dividido em três momentos: 

• I – Elaboração do conceito de pulsão: a guerra como pano de fundo; 

• II – Da neurose de guerra à pulsão de morte; e 

• III – O Estado de Exceção.  

 

Elaboração do conceito de pulsão: a guerra como pano de fundo 

 Em 1914, momento em que se vê no mundo a instalação da I Guerra Mundial, a 

teoria psicanalítica de Sigmund Freud ainda é muito nova: apenas quatorze anos a 

separam na formulação do conceito de Inconsciente com a publicação de “A 

Interpretação dos Sonhos” (1900); apenas nove anos a separam da elaboração do 

                                                 
2 BROUSSE, M-H. (Org) “El psicoanálisis a la hora de la guerra”. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 

Tres Haches (2015). 
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conceito de pulsão sexual (FREUD, 1905/1996). Dessa forma, suas conceituações e 

descobertas clínicas estão ainda começando a participar do conhecimento da 

humanidade. Entretanto, com a consolidação do conflito mundial, a teoria freudiana 

sofrerá grandes influências deste e passará a ganhar o devido reconhecimento e lugar 

(BROUSSE, 2015). É o caso específico da teoria das pulsões, que será completamente 

reformulada a partir dos anos de 1920, com a elaboração do conceito de pulsão de morte 

e o deslocamento do interesse de Freud, da sexualidade para a agressividade.  

O fato é que o desenfrear da violência no mundo fará com que Freud produza 

algumas reflexões a respeito do tema no cenário da humanidade. A partir de seu 

trabalho “Reflexões para os tempos de guerra e morte” (FREUD, 1915/1996), publicado 

um ano depois do estopim da Primeira Guerra, Freud irá propor algumas observações 

sobre a paixão destrutiva que era, então, observada nos tempos de guerra. Neste 

trabalho, Freud já começava a delinear o conceito de superego, que posteriormente, em 

“O Mal-estar na civilização” (FREUD, 1930[1929]/1996), receberia um maior 

aprofundamento pelo autor (BROUSSE, 2015). 

 Em “Reflexões para os tempos de guerra e morte” (FREUD 1915/1996), o 

superego é conceituado por Freud como uma instância psíquica de ação pacificadora, 

que trabalharia, a partir da “nossa consciência” – vista por Freud, diferente dos 

moralistas, como uma “angústia social” – recalcando as pulsões. Todo este esforço do 

superego em nome dos ideais civilizatórios, funcionaria como uma contenção à 

satisfação ilimitada da pulsão, facilmente observada nos períodos de guerra: 

A guerra pela qual nos recusávamos a acreditar irrompeu, e trouxe desilusão. 

Não é apenas mais sanguinária e mais destrutiva do que qualquer guerra de 

outras eras, devido à perfeição enormemente aumentada das armas de ataque 

e de defesa; é, pelo menos, tão cruel, tão encarniçada, tão implacável quanto 

qualquer outra que a tenha precedido. Despreza todas as restrições 

conhecidas como direito internacional, que na época de paz os Estados  se 

comprometeram a observar; ignora as prerrogativas dos feridos e do serviço 

médico, a distinção entre os setores civil e militar da população, os direitos 

da propriedade privada. Esmaga com fúria cega tudo que surge em seu 

caminho, como se, após seu término, não mais fosse haver nem futuro nem 

paz entre os homens. Corta todos os laços comuns entre os povos 

contentores, e ameaça deixar um legado de exacerbação que tornará 

impossível, durante muito tempo, qualquer renovação desse laço.” (FREUD, 

1915/1996, p. 288) 

 A partir destas observações, Freud verifica na guerra o fiasco da civilização em 

controlar, de modo permanente, as determinações pulsionais dos homens. Freud 



24 

 

observa, deveras, que o homem é por natureza um ser pulsional. A propósito, o processo 

civilizador, para Freud, teria por conseqüência a aquietação das pulsões destrutivas, 

transformando-as – sob a influência do “desejo de ser amado” e da “educação” - em 

comportamentos socialmente aceitos. Entretanto, Freud observa que, de maneira 

alguma, o processo civilizatório conseguiria aplacar a força bruta das pulsões 

destrutivas nos homens. Em todos os homens elas estariam presentes, apesar de 

recalcadas (BROUSSE, 2015). A citação, extraída de “Além do Princípio de Prazer” em 

Freud (1920/1996) verifica este ponto: 

“Aquilo que, numa maioria de indivíduos humanos, parece ser um impulso 

incansável na sentido de maior perfeição, pode ser facilmente compreendido 

como resultado da repressão instintual em que se baseia tudo o que é mais 

precioso na civilização humana. [A pulsão reprimida] nunca deixa de 

esforçar-se em busca da satisfação completa [...] Formações reativas e 

substitutivas, bem como sublimações, não bastarão para remover a tensão  

persistente [da pulsão reprimida].” (FREUD, 1920/1996, p. 52) 

 A perspectiva crítica de Freud, com relação a seu tempo, é evidente. A guerra, 

em nome de ideais, a partir da legitimidade do Estado, dá abertura para o que há de pior 

no ser humano: sua agressividade. A partir desta legitimidade, o superego – instância 

que anteriormente canalizava os impulsos agressivos originais – fracassa, dando lugar às 

paixões pulsionais destrutivas. No quadro da reflexão sobre a guerra, o que nos propõe 

Freud é uma teoria do conflito interno do psiquismo humano entre a pulsão e a instância 

do superego. Portanto, a organização de um exército para matança entre os homens 

representa, para Freud, o fracasso de uma guerra interior entre as pulsões destrutivas e 

os ideais civilizatórios. Ao mesmo tempo a guerra apontaria tanto para o fracasso dos 

homens em pacificar as pulsões quanto para um fato da civilização, já que não há guerra 

sem o outro (BROUSSE, 2015). 

 

Da neurose de guerra à pulsão de morte 

 Os anos de guerra trouxeram desafios para o saber médico-psiquiátrico da época. 

Diante da crueldade e da violência dos combates, diante das imagens de corpos 

esfacelados, do enfrentamento da morte de amigos e da exposição de sua própria vida 

ao perigo da guerra, muitos soldados começaram a desenvolver diversas perturbações 

psíquicas. Autoridades militares começaram a se preocupar com a perda de soldados no 
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front da guerra, em decorrência do acometimento aos mesmos de inúmeros sintomas de 

etiologias enigmáticas. Estendia-se o conflito, aumentava-se o número dos soldados 

traumatizados com o campo de guerra. A preocupação das autoridades militares era 

curar os enfermos para mandá-los de volta ao combate. 

 Os hospitais psiquiátricos, sob domínio do saber clássico da psiquiatria, viram-se 

impotentes em tratar os sintomas advindos dos campos de batalha, a ponto de 

endereçarem à Freud (1915/1996) a necessidade de que ele se posicionasse a respeito do 

tratamento elétrico dos soldados traumatizados pela guerra. E Freud (1915/1996) se 

posiciona contra tal direção de tratamento do trauma de guerra. Foi então que, a partir 

de seu trabalho teórico em torno da elaboração do conceito de pulsão de morte, bem 

como dos esforços de Karl Abraham e Sándor Ferenczi -  médicos da época formados 

em psicanálise – que se tornou possível a aplicação da prática analítica aos novos 

impactos do contexto da época no funcionamento subjetivo. Este momento serviu para 

que a hipótese da determinação psíquica das neuroses de guerra, em íntima articulação 

com o funcionamento de época, ganhasse o devido reconhecimento entre a classe 

médica da época – orientada pela hipótese moreliana da degenerescência - e para que a 

prática psicanalítica fosse amplamente difundida (BROUSSE, 2015). 

 Mesmo assim, a teoria freudiana sobre a guerra apresentava um limite: como é 

possível ao soldado estar psiquicamente abalado para voltar ao campo de batalha, se a 

guerra legitima, a partir do enfraquecimento da ação do superego, a liberação das 

pulsões agressivas contra seu inimigo? Pensando nisso, Freud (1915/1996) propõe uma 

diferenciação que contribuirá para uma melhor definição de sua teoria sobre a guerra: a 

diferença entre as neuroses em tempos de paz das neuroses em tempos de guerra. 

 O conflito se dá, mais uma vez, no interior do psiquismo e a partir do impacto do 

contexto da época. Nas neuroses de guerra, aponta Freud, ocorre uma defesa contra o 

perigo interior e exterior que ameaça a vida (BROUSSE, 2015). As neuroses de guerra 

apresentam, assim, a particularidade de um conflito que se dá no interior do superego,  

escindido entre,  por una parte el yo guerrero que remite al hombre primitiivo 

patente en nosotros, y por otra parte un yo heredero de los ideales culturales y 

educativos transmitidos por el Otro. La divisíon subjetiva llega a su cumbre 

cuando  el yo pacífico al soltar las riendas de la parte agressiva, pone en 

peligro su vida (BRUSSEE et.all, 2015, pág. 153) 
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Cabe ressaltar que, no momento desta teorização, o pensamento de Freud 

(1918/1996) ainda está sustentado pela primeira teoria das pulsões, onde a economia 

psíquica está governada pelo dualismo entre as pulsões sexuais (libido) – e as pulsões 

de autoconservação. O conceito de pulsão de morte ainda não havia sido enunciado. No 

entanto, concordando com Brousse (2015), é possível depreender sua formulação 

escondida por detrás do véu do ideal heróico ou patriótico do conflito do superego. E 

sua presença ficará progressivamente mais evidente conforme o quadro de época dá o 

testemunho do declínio desse véu. 

 Em “Mais além do princípio de prazer”, publicado em 1920, Freud apresenta a 

pulsão de morte como um conceito psicanalítico, o que obriga o autor a redefinir sua 

teoria das pulsões na direção do dualismo entre pulsões de vida (a libido) e a pulsão de 

morte. Freud revisitará seu entendimento a respeito das neuroses de guerra, a partir da 

ênfase situada na análise dos sonhos traumáticos de guerra e no conceito de “compulsão 

à repetição”: 

 “Resta inexplicado o bastante para justificar a hipótese de uma compulsão à 

repetição, algo que parece mais primitivo, mais elementar e mais instintual 

do que o princípio de prazer que ela domina. Mas, se uma compulsão a 

repetição  opera realmente na mente, ficaríamos satisfeitos em conhecer algo 

sobre ela, aprender a que função corresponde, sob que condições pode surgir 

e qual é a sua relação com o princípio de prazer, ao qual, afinal de contas, até 

agora atribuímos dominância sobre o curso dos processos de excitação na 

vida mental.” (FREUD, 1920/1996, p. 34) 

 Poderíamos dizer que a pergunta que sustenta a investigação de Freud, em “Mais 

além do princípio de prazer é: o que faria com que os neuróticos da guerra recordassem 

de maneira compulsiva de uma situação de tamanho sofrimento? Se o nosso psiquismo 

é guiado pelo princípio do prazer e, se os sonhos são a realização de um desejo de 

vigília não consumado, o que explica os sonhos traumáticos de guerra? 

 Para dar conta dessas indagações Freud trará para análise a brincadeira infantil 

do “fort-da”3, bem como o fato curioso de certos pacientes “resistirem à cura”, num 

                                                 
3 Freud, em “Além do princípio de prazer” (1920/1996), relata a história de uma brincadeira infantil de 

um menino de um ano e meio. A brincadeira consistia em atirar objetos para longe de si, no sentido de 

“deixá-los ir” e posteriormente achá-los, trazê-los de volta pra perto. Freud, juntamente da mãe do 

menino, observou que a criança emitia um som que lembrava a palavra fort (ir embora, em alemão), 

quando atirava o objeto, e da (ali, em alemão) quando trazia-o de volta pra perto. Freud chegou a 

conclusão que a brincadeira era uma maneira da criança representar o desaparecimento e o retorno da 
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movimento que os fazem repetir seus sofrimentos em análise. A análise destes mistérios 

clínicos faz com que Freud repense a primeira tópica e aposte na existência de um 

prazer mortífero que está para além do princípio do prazer: a pulsão de morte.  

“As manifestações de uma compulsão à repetição (que descrevemos como 

ocorrendo nas primeiras atividades da vida mental infantil, bem como entre 

os eventos do tratamento psicanalítico) apresentam em alto grau um caráter 

[pulsional] e, quando atuam em oposição ao princípio de prazer, dão a 

aparência de alguma força “demoníaca” em ação.” (FREUD, 1920/1996, p. 

46) 

 Freud define a pulsão de morte, ao mesmo tempo, como complementar e como 

antagônica à pulsão de vida. Numa oposição entre Eros e Thánatos, o psicanalista 

alemão formula sua Segunda Tópica, onde a dinâmica e economia psíquica se daria 

entre as forças do Eu, do Supereu e do Isso. Além disso, colocaria o Isso como lugar do 

antagonismo entre Eros e Thánatos (BROUSSE, 2015). 

 Sendo assim, as novas descobertas de Freud em “Mais além do princípio de 

prazer”, trazem uma melhor compreensão a sua primeira teoria sobre a guerra, esboçada 

lá nos anos 1915, em seu trabalho “Reflexões para os tempos de guerra e morte” 

(1915/1996).  

 Como pano de fundo para elaboração do conceito de pulsão, Freud serviu-se de 

algumas observações a respeito da proliferação da violência no mundo diante do marco 

da Primeira Grande Guerra Mundial. No entanto, é somente nos anos 1920, em “Mais 

além do princípio de prazer”, que este conceito ganharia uma melhor delimitação e o 

devido aprofundamento por Freud.  

 Freud conclui, portanto, que – distante do prazer ou do sadismo – o que leva os 

homens a matarem uns aos outros seria esse empuxo à satisfação ilimitada e mortífera 

da pulsão de morte. E formula a conhecida máxima de que tudo que contribui no 

desenvolvimento da cultura [da civilização] contribui, também, contra a guerra. 

 

 

                                                                                                                                               
mãe, traduzindo de maneira metafórica a renúncia da satisfação instintual da criança, “que efetua ao 

deixar a mãe ir embora sem protestar” (FREUD, 1920/1996, p. 26).  
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O Estado de Exceção 

Com a leitura até o momento desenvolvida por nós, neste trabalho, podemos 

afirmar que a época e seu mal-estar é uma problemática fundamental do pensamento 

freudiano. Foi o marco teórico da teoria das pulsões e a reflexão sobre o mal-estar que 

incluiu a questão do sujeito. A fim de ressaltarmos esse ponto, extraímos de “O Mal-

estar na civilização” (1930[1929]/1996), a passagem que marca a definição, em Freud, 

do que seria o estado de exceção e a posição do sujeito no estado de exceção, entendido 

à luz do conceito de pulsão de morte:  

Os homens não são criaturas gentis que desejam ser amadas e que, no 

máximo, podem defender-se quando atacadas; pelo contrário, são criaturas 

entre cujos dotes instintivos deve-se levar em conta uma poderosa quota de 

agressividade. Em resultado disso, o seu próximo é, para eles, não apenas um 

ajudante potencial ou um objeto sexual, mas também alguém que os tenta a 

satisfazer sobre ele a sua agressividade [...] humilhá-lo, causar-lhe 

sofrimento, torturá-lo e matá-lo. – Homo homini lupus4. (FREUD, 

1930[1929]/1996, p. 116) 

Freud (1930[1929]/1996) problematizava nesse texto, o avanço do 

antissemitismo e a expansão do Estado fascista na Europa conferindo, assim, ao 

conceito de pulsão de morte a mesma operatividade para pensar as decisões políticas de 

época – e, mais especificamente, o modelo da guerra desenvolvido desde o ano de 1915 

-  que, outrora, pertenceu ao conceito de pulsão sexual.  

A partir de “O mal-estar na civilização (FREUD 1930[1929]/1996), a guerra se 

converte, no pensamento de Freud, em modelo para pensar o funcionamento do sujeito e 

a constituição do laço social. Assim, em “Por que a guerra?” (FREUD 1932/1996) – 

registro do diálogo entre Freud e Einstein em um encontro promovido pela Liga das 

Nações – o autor criticará o conceito iluminista, enunciado por Kant no final do século 

XVIII, de paz perpétua, localizando no argumento de Einstein sobre a paz, o mesmo 

erro do iluminismo do século XVIII: acreditar que seria possível as pulsões de vida 

vigorarem sobre a pulsão de morte na direção da paz. Para Freud, o conflito entre as 

pulsões de vida (libido) e a pulsão de morte, demarca a impossibilidade de prevenção da 

guerra e de garantia da paz perpétua entre os povos. O que significa afirmar que a 

                                                 
4 “O Homem é o lobo do homem”. 
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tensão e o conflito entre a governabilidade e a guerra estariam sempre presentes no 

horizonte do laço social, em decorrência do conflito entre a libido e a pulsão de morte.  

Esse posicionamento de Freud, retorna em “Análise terminável e Interminável” 

(FREUD, 1937/1996), ao formular as três profissões impossíveis: educar, governar e 

psicanalisar.  

Quase parece como se a análise fosse a terceira daquelas profissões 

‘impossíveis’ quanto às quais de antemão se pode estar seguro  de chegar a 

resultados insatisfatórios. As outras duas, conhecidas a há muito mais tempo, 

são a educação e o governo. (FREUD, 1937/1996, p. 265) 

A organização dessas “profissões” em torno da marca da impossibilidade se 

esclarece pela hipótese de que é impossível regular a pulsão de morte pela libido,  de 

maneira que um resto estaria sempre presente no polo da pulsão de morte, no campo do 

psíquico impondo um limite absoluto para qualquer pedagogia, assim como para 

qualquer projeto de governabilidade (BIRMAN, 2010). De fato, a referência aos 

“batalhões mais fortes” e o uso da metáfora militar de exércitos num contexto bélico 

(FREUD, 1938/1996) demonstra que nos últimos textos de Freud o modelo da guerra, 

impera sobre o modelo da política e da paz perpétua. Isso indica, a prevalência do que 

Freud testemunhara em seu tempo: o avanço do estado de exceção onde vigora a pulsão 

de morte e a ruptura do laço entre os seres humanos.  

Terminamos esse capítulo com a afirmação de que o conceito freudiano de 

pulsão de morte (FREUD,1920/1996, 1930[1929]/1996) contesta paradoxalmente, antes 

de Clausewitz, a fórmula de Clausewitz de que a guerra é a continuação da política. 

Relendo essa fórmula, à luz da passagem, acima citada, extraída de “O mal-estar na 

civilização” (FREUD 1930[1929]/1996) - de que o ser humano não exita em reduzir seu 

próximo à objeto de exploração e escravidão – fica clara a inversão de Clausewitz, por 

Freud , antes de Clausewitz: no marco da expansão do antissemitismo e do fascismo, o 

modelo da guerra dominao destino da política. 
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CAPÍTULO III: “E QUE NÃO RIU COM A RISADA DE ANDY WARHOL” -  A 

INFÂNCIA, ADOLESCÊNCIA E INFLUÊNCIAS DE CAETANO VELOSO – A 

PRÉ-HISTÓRIA DO MOVIMENTO TROPICALISTA 

 

“Eu minto, mas minha voz não mente 

Minha voz soa exatamente 

De onde, no corpo  

Da alma de uma pessoa 

Se produz a palavra Eu 

 

Caetano Veloso 

 

  

 O desenvolvimento do pensamento freudiano a respeito do conceito de pulsão de 

morte e, consequentemente, a localização em Freud do modelo da guerra preponderando 

sobre a noção de paz entre os seres humanos, permitiu interrogar se a guerra se define 

somente em situações extremas de ruptura do laço político entre os povos.  

 Nossa intenção, no capítulo anterior (capítulo II), foi mostrar como o 

pensamento de Freud permite elucidar o funcionamento do Estado em torno do modelo 

da guerra.  

 Os capítulos III e IV a seguir terão o formato construído a partir do método 

indiciário desenvolvido no capítulo I. Eles terão como especificidade, mostrar como o 

modelo da guerra fundamenta o Estado de exceção - em particular, a ditadura militar no 

Brasil, bem como posicionar a escrita poética e musical de Caetano Veloso na vertente 

da crítica e da solução para o profundo mal-estar da modernidade brasileira na época da 

ditadura.  

 Assim, em concordância com o objetivo geral da monografia – à  saber, a partir 

da conjunção entre o marco teórico da psicanálise e da metodologia indiciária, situar a 

obra de Caetano Veloso, entre os anos de 1967 a 1972, como uma tentativa de 

enunciação crítica singular do estado exceção que sustentara o Estado brasileiro na 

época da ditadura – pretendemos neste capítulo conduzir um breve percurso da infância 

e adolescência de Caetano Veloso e sua formação como artista brasileiro: suas 

influências e aproximações. 
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 Esse percurso nos ajudará a traçar um pouco da pré-história de Caetano como 

artista tropicalista nos anos 1960. Com isso, pretendemos demarcar a singularidade de 

Caetano como artista musical de sua época. Aqui, faremos uso de relatos, entrevistas e 

confissões do próprio artista, retiradas tanto de sua autobiografia, “Verdade 

Tropical”(2008), quanto de outras fontes, como documentários, teses, artigos e mídias 

do Youtube. 

 

 

A infância, a adolescência e as influências de Caetano  

Caetano Emanuel Viana Teles Veloso, nascido no dia 7 de agosto de 1942, no 

município de Santo Amaro da Purificação, na Bahia, desde muito jovem já apresentava 

talento e corpo para a arte. Quando criança desenvolveu o gosto por pinturas de tela e 

pelo piano e, apesar de o conhecermos hoje a partir da música popular brasileira, ele 

nunca imaginou, ou sonhou em ser um artista musical, como o foi a partir de meados da 

década de 1960, no Brasil. 

Eu era tímido e espalhafatoso. Introspectivo, entregava-me a muitas horas 

solitárias no galho do araçazeiro do quintal e ao piano da sala, ao qual tirava 

de ouvido canções simples aprendidas no rádio e cujas harmonias eram 

massacradas pelas limitações de minha percepção, ou diante de telas em que 

pintava a óleo a princípio paisagens e casarios e, mais tarde, abstrações que 

eu pretendia que fossem muito expressivas[...] Em suma, o personagem que 

eu via delinear-se em mim como possível para mim, pouco ou nada tinha a 

ver com o do jovem concorrente em um daqueles concursos de rock’n’roll 

que tinham se tornado mania no Rio e em Salvador[...]. (VELOSO, 2008; p. 

25-26) 

Figura 1- Caetano Veloso aos quatro anos de idade 

 

Fonte: https://www.ideafixa.com/old/wp-content/uploads/2013/05/Caetano-Veloso.jpg (2016) 

https://www.ideafixa.com/old/wp-content/uploads/2013/05/Caetano-Veloso.jpg
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 Caetano Veloso, num documentário comemorativo dos seus 70 anos5, relata que 

sua casa, em Santo Amaro da Purificação, era uma casa grande, onde morava muita 

gente. A maioria delas eram mulheres. Era ele, seu pai – José Teles Veloso - irmãs e 

sobrinhas de seu pai, sua mãe – Claudionor Viana Teles Veloso – e mais 7 irmãos: 

Maria Bethânia, Mabel Veloso, Rodrigo Veloso, Clara Veloso, Irene Veloso, Nicinha 

Veloso e Roberto Veloso. 

Figura 2 - Caetano Veloso, sua mãe e seus irmãos 

 

Fonte: http://s.glbimg.com/jo/eg/f/original/2012/06/13/image010.jpg (2016) 

 

Maria Bethânia, irmã mais nova de Caetano Veloso – a qual ele ajudou a 

escolher o nome, a partir do carinho que ele tinha pela canção de Nelson Gonçalves, 

“Maria Bethânia” (VELOSO, 2008) – relata que Caetano, desde que ela se conhece por 

gente, é estranho. Sobre a infância que passou sempre muito perto do irmão, ela 

recorda: 

Eu nunca vi nenhum menino ficar sentado de três da tarde às seis, esperando 

uma flor que cai uma lágrima às seis horas da tarde[...] A gente brincava de 

                                                 
5 “Caetano Veloso 70 anos”. Disponível no YouTube através do link: 

<https://www.youtube.com/watch?v=zt9SqZdBciA> Acesso: 04 de dezembro de 2016. 

http://s.glbimg.com/jo/eg/f/original/2012/06/13/image010.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=zt9SqZdBciA
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coisas muito fora do normal: “vamos brincar de faquir!” O que era brincar de 

faquir? Ficar calado, deitado numa árvore durante muitas horas.
6
 

 A irmã ainda relata sobre as inúmeras composições deslumbrantes que Caetano a 

deu de presente para cantar. Dentre elas, destaca-se a canção “Motriz”, que segundo 

Bethânia representa muito bem “aquela sensação, aquele ar de nossa infância, de nossa 

adolescência, da nossa relação com a casa, com a família, com a luz”7. Segue abaixo a 

canção: 

Embaixo a Terra e em cima o macho, o céu 

E, entre os dois, a ideia de um sinal 

Traçado em luz e em tudo a voz de minha mãe 

E a minha voz na dela 

A tarde dói de tão igual 

 

A tarde que atravessa o corredor 

Que paz! Que luz que faz! Que voz! Que dor! 

Que doce amargo cada vez que o vento traz 

A nossa voz que chama verde do canavial, canavial 

E nós, mãe 

Candeias, motriz 

 

Aquilo que eu não fiz e tanto quis 

É tudo o que eu não sei, mas a voz diz 

E que me faz e traz capaz de ser feliz 

Pelo Céu, pela terra a tarde igual 

Pelo sinal, pelo sinal 

E nós, mãe 

A penha 

Matriz 

Motriz 

Matriz 

Motriz8 

 

A mãe, carinhosamente conhecida por Dona Canô, parece ser representada na 

composição acima através de um jogo que Caetano faz com as palavras “matriz” e 

“motriz”. “Motriz” que representa “aquilo que move” – uma referência direta à estrada 

de ferro que passava por Santo Amaro e ligava o Recôncavo Baiano a Salvador – e 

“matriz” que tanto representa um substantivo referente à igreja – Igreja Matriz – quanto 

representa o “órgão das fêmeas dos mamíferos [...] onde o embrião e posteriormente o 

feto se desenvolvem”9, ou seja, o útero. Curiosamente, a última estrofe onde estão 

                                                 
6 Trecho do programa especial dos 70 anos de Caetano Veloso, no Bom dia Brasil, na TV Globo. 

Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=HJju2S_u94I > Acesso: 07 de dezembro de 2016. 
7 Idem. 
8 VELOSO, C. – “Motriz”, canção gravada por Maria Bethânia no álbum “Ciclo”, em 1983. 
9 Significado de “matriz” pelo Dicionário do Google. 

https://www.youtube.com/watch?v=HJju2S_u94I
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presentes essas referências, apresenta a forma de um útero. Conhecendo-se a influência 

que os concretistas10 tiveram na vida e na arte de Caetano, essa faceta de produzir 

formas com os versos de uma escrita não parece ser um fator isolado ou um produto do 

acaso. 

Figura 3- Caetano Veloso e sua mãe Dona Canô 

 

Fonte: http://s.glbimg.com/jo/eg/f/original/2012/09/16/caetano_instagram.jpg (2016) 

Dona Canô, em entrevista, relata um pouco da infância do filho:  

Caetano foi muito diferente de Rodrigo [irmão de Caetano]. Rodrigo pintava 

com ele: - “mas, Caetano, você ao invés de vir brincar com a gente!” E ele: 

“de que eu vou brincar? Não vou brincar não!”[...] Ele [Caetano] cantou com 

a idade de 7 anos, no teatro que tinha aqui [em Santo Amaro], no ginásio. 

Cantou, cantava muito e aprendia tudo. Negócio de música, ele não queria 

nem saber. Ele estava ouvindo e já estava aprendendo. Ele tocava piano, 

porque todos aprenderam e ele foi o que demorou mais. Ele cantava e 

Nicinha [irmã mais velha de Caetano] acompanhava[...] [Caetano] largava 

tudo e ia pro piano tocar e cantar.11  

Essa imagem relatada por Dona Canô, de Nicinha, no piano, acompanhando 

Caetano a cantar, parece ser representada na canção “Nicinha”: última faixa do disco 

                                                 
10 A poesia concreta de Augusto de Campos, Haroldo de Campos e Décio Pignatari foram fortes 

influências na arte de Caetano (VELOSO, 2008). 
11 Trecho do programa especial dos 70 anos de Caetano Veloso, no Bom dia Brasil, na TV Globo. 

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=HJju2S_u94I > Acesso: 07 de dezembro de 2016. 

http://s.glbimg.com/jo/eg/f/original/2012/09/16/caetano_instagram.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=HJju2S_u94I
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“Qualquer Coisa”, de Caetano Veloso (1975). A canção é ao mesmo tento sucinta e 

representativa. À irmã, Caetano delega seu cantar “bonito” e a “alegria da vida”.  

Se algum dia eu conseguir cantar bonito 

Muito terá sido por causa de você, Nicinha 

 

A vida tem uma dívida com a música perdida 

No silêncio dos seus dedos 

E no canto dos meus medos 

No entanto você é a alegria da vida.12 

 

 

Neste cenário familiar, Caetano conta as inúmeras influências que sofreu durante 

a sua trajetória em Santo Amaro que, como vamos observar mais adiante, foram cruciais 

para sua formação como artista da música popular brasileira, a partir dos anos 1960. 

Seus pais, irmãos, tias e primas, através da diversidade do gosto – seja ele cultural, 

musical ou político – foram de uma importância ímpar na vida de Caetano Veloso. 

Caetano conta, em “Verdade Tropical” (2008), um desses acontecimentos em 

que o seio familiar acabaria por contribuir com aquilo que ele se tornaria muitos anos 

depois como artista. Foi numa meia conversa com uma de suas primas: 

Quando eu tinha uns seis, sete anos, lá pelo fim dos anos 40, uma das nossas 

muitas primas mais velhas que moravam em casa conosco me disse, entre 

divertida e irritada, com aquela sinceridade desleixada com que desabafamos 

perante as crianças: “Meu filhinho, eu queria morar em Paris e ser 

existencialista”. Fiquei curioso: “Minha Daia, o que é existencialista?”. E ela, 

com uma raiva deliberada crescendo na voz: “Os existencialistas são 

filósofos que só fazem o que querem, fazem tudo o que têm vontade de fazer. 

Eu queria viver como eles, longe dessa vida tacanha de Santo Amaro. 

(VELOSO, 2008, p. 21)  

O clima provinciano de Santo Amaro (“o doce amargo cada vez que o vento 

trás”13), uma cidade interiorana do recôncavo baiano, levava Caetano, a partir de suas 

“intuições filosóficas complicadas” (VELOSO, 2008, p. 24) a questionar certos 

comportamentos que a todos pareciam naturais. As obrigações dadas às mulheres, a 

proibição do sexo, o ritual machista dos homens que ostentavam de certo encorajamento 

que a eles era dado na época – ter, além da esposa, ao menos uma amante -, tudo isso 

                                                 
12 VELOSO, C. – “Nicinha”. Canção composta por Caetano Veloso. Gravada no disco “Qualquer coisa”, 

de 1975. 
13 Na canção “Motriz” trabalhada acima, esse trecho parece evocar ou sintetizar as impressões de Santo 

Amaro em Caetano: ao mesmo tempo um lugar doce, de inúmeras vivências ternas, e amargo, com sua 

rigidez moral opressora. 
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despertava em Caetano um desejo de protesto contra esses hábitos quase naturais dos 

círculos provincianos. 

Sobre os rituais familiares, Caetano conta sobre uma densa moralidade: 

O ambiente em nossa casa era um tanto opressivo por impor-se a cada um de 

nós como um mundo fechado em si mesmo. Um mundo pacífico e terno, mas 

talvez demasiado introspectivo[...]. Tomávamos a bênção aos nossos pais 

todas as manhãs ao acordar e à noite antes de ir para cama [...]. Não 

podíamos dormir sem rezar. Ouvi mais de uma vez que poderíamos morrer 

durante o sono e ir para o inferno se fôssemos surpreendidos sem as orações 

[...]. Quando morreu Mãe Mina, irmã de meu pai, nossa tia muito querida 

[...], ficamos meses proibidos de tocar piano, ir ao cinema, dançar, usar 

roupas coloridas, cantar, assoviar ou rir dentro de casa (ou mesmo na rua, “na 

frente dos outros”). (VELOSO, 2008, p. 23-24). 

Esses fatores que ocorriam não só em Santo Amaro, mas na maioria das cidades 

do interior brasileiro, provocava em Caetano a mesma irritação de sua Daia, quando 

sinalizou que queria ser como os existencialistas. A liberdade, representada pela prima, 

no viver dos filósofos, dava abertura a Caetano para o que acontecia nos grandes centros 

urbanos, onde o viver cosmopolita possibilitaria a distância da “vida tacanha de Santo 

Amaro”. Diante disso, Caetano conta que aos sete ou oito anos, ele prometeu a si 

mesmo que quando crescesse iria fazer “um escândalo entre os homens” (VELOSO, 

2008, p. 24). 

Começava a se formar aqui a singularidade de Caetano Veloso e sua música, 

bem como a pré-história do tropicalismo (JULIÃO, 2016). Sempre a fim do moderno e 

do popular, Caetano cantaria, a partir do terreno provinciano, as mazelas e as 

contradições do viver cosmopolita. 

A cultura pop é tratada por Caetano, já no início de “Verdade Tropical” (2008), 

como aquilo que estaria intrinsecamente ligado a sua arte anos depois. Caetano assinala 

a importância da chegada ao Brasil dos fenômenos de massa internacionais: esses, 

focados nas figuras de Elvis Presley (cantor americano), Marilyn Monroe (atriz 

americana) e Andy Warhol (artista plástico americano) (JULIÃO, 2016). Dentre eles, 

focaremos aqui na figura de Andy Warhol, expoente máximo da pop art em 1960, que, 

dentre outros detalhes, traduzira para Caetano as grandes mudanças ocorridas no século 

XX, no mundo. 
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Digo que foi a Marilyn de Warhol – e quase poderia dizer também “o Elvis 

de Warhol” – que se impôs a mim como figura de algum valor estético e 

interesse cultural porque foi a reconsideração dos ícones de grande consumo 

popular, a crescente tendência a torná-los em si como informação nova, como 

imagens brutas que comentavam o mundo se nós não as comentássemos, o 

que comecei a intuir – e a captar em conversas frívolas com amigos e em 

artigos frívolos de jornal na virada da década de 50 para a de 60, que 

coincidiu com minha mudança de Santo Amaro para Salvador [...]. Em outras 

palavras: quem veio a realizar o gesto que deu sentido nítido a essas 

tendências foi Andy Warhol, por isso credito a ele um tipo de percepção que 

desenvolvi antes de aprender sequer o seu nome. (VELOSO, 2008, p. 30) 

A cultura popular de massa, representada pela grande obra de Andy Warhol, 

despertaria em Caetano um desejo de realizar no Brasil essas mesmas tendências. 

Podemos dizer que, com o tropicalismo, Caetano almejava colocar o Brasil na dança do 

século XX: numa tela de Andy Warhol. Como Caetano mesmo sinaliza em “Verdade 

Tropical” (2008), a partir de uma citação de Oscar Wilde sobre Balzac: “o século XX, 

tal como o conhecemos, é uma criação de Andy Warhol” (VELOSO, 2008, p. 30). 

Figura 4 - Andy Warhol 

 

Fonte: https://citacoes.in/media/authors/andy-warhol.jpg (2017) 

 

Figura 5 - “Marilyns”, Andy Warhol (1964) 

 

Fonte: https://images-eu.ssl-images-amazon.com/images/I/71LVO9GhjbL._SL1000_.jpg (2017) 

https://citacoes.in/media/authors/andy-warhol.jpg
https://images-eu.ssl-images-amazon.com/images/I/71LVO9GhjbL._SL1000_.jpg
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Além da grande influência de Warhol, as idéias do pensador francês Edgar 

Morin, foram de grande importância para Caetano, no que diz respeito a sua futura 

posição singular como artista. Morin gostava de pensar a cultura pop, os movimentos de 

massa - cinema, música, os ídolos do esporte e do meio artístico – como os “olimpianos 

modernos”, como os novos mitos da humanidade. Através do pensamento de Morin, a 

cultura de massa ganhou novos terrenos para pesquisa, diferente da defendida pelo 

contemporâneo Theodore Adorno, que via na cultura pop a ascensão da 

homogeneidade, da alienação, e do empobrecimento pela indústria cultural (JULIÃO, 

2016). 

Em “Verdade Tropical” (2008), Caetano declara: 

Foi Edgar Morin – cujos livros Rogério [Duarte] comentava e às vezes me lia 

em voz alta – quem, ao tratar as estrelas hollywooddianas e as personagens  

das revistas em quadrinhos em termos de uma nova mitologia, abriu o 

caminho em minha mente para o entendimento que eu futuramente viria a ter 

da arte pop. (VELOSO, 2008, p. 107) 

Foi ainda em Santo Amaro – mais precisamente, na casa da Rua do Amparo 

(segunda casa que Caetano morou) – que Caetano Veloso teve seu primeiro contato com 

figuras da arte musical que, posteriormente, influenciariam sua posição artística. Dentre 

tantos artistas nacionais e internacionais, João Gilberto foi quem o arrebatou com seu 

primeiro disco “Chega de Saudade” – disco manifesto da Bossa Nova no Brasil.  

Nesta casa da rua do Amparo aconteceram as coisas mais importantes de 

minha formação. Ali eu descobri o sexo genital, vi La strada [filme de 

Federico Fellini, 1954], me apaixonei pela primeira vez (e pela segunda, que 

foi a mais impressionante), li Clarice Lispector e – o que é mais importante – 

ouvi João Gilberto. (VELOSO, 2008, p. 25) 

Caetano afirma que o contato com a obra de João Gilberto o fez repensar seu 

gosto musical e suas possibilidades estéticas. Foi um amigo que apresentou a ele o disco 

do artista fundamental. O amigo sinalizara a Caetano sobre o cantar desafinado de João, 

onde “a orquestra vai para um lado e ele vai pro outro” (VELOSO, 2008, p. 32).  

Em referência a teimosia da não adaptação de Caetano Veloso frente aos 

discursos e comportamentos morais da tacanha Santo Amaro e de sua sentença ao 

prometer-se crescer para “causar um escândalo entre os homens” (VELOSO, 2008, p. 

24), apresentamos a seguir a letra de “Desafinado”, canção de autoria de Newton 
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Mendonça e Antônio Carlos Jobim, que compõe o disco da principal referência de 

Caetano Veloso. A seguir, traçaremos algumas considerações. 

Se você disser que eu desafino amor 

Saiba que isto em mim provoca imensa dor 

Só privilegiados tem o ouvido igual ao seu 

Eu possuo apenas o que deus me deu 

 

Se você insiste em classificar 

Meu comportamento de anti-musical 

Eu mesmo mentindo devo argumentar 

Que isto é Bossa Nova, isto é muito natural 

 

O que você não sabe nem sequer pressente  

É que os desafinados também tem um coração 

 

Fotografei você na minha Rolley-Flex 

Revelou-se a sua enorme ingratidão 

 

Só não poderá falar assim do meu amor  

Ele é o maior que você pode encontrar 

Você com a sua música esqueceu o principal 

Que no peito dos desafinados 

No fundo do peito 

Bate calado, que no peito dos desafinados 

Também bate um coração.14 

A partir desta canção, podemos traçar algumas considerações a respeito da 

construção do discurso e da posição de Caetano Veloso como artista musical de sua 

época, a partir dos anos 1960. Chama-nos a atenção, primeiramente, o título da canção: 

“Desafinado”. Aqui, como veremos nas linhas a seguir deste trabalho, o significante 

“desafinado” irá reger a posição de Caetano, como artista que insiste em não afinar com 

os discursos hegemônicos de sua época.  

O verso “se você insiste em classificar meu comportamento de anti-musical”, 

reflete de maneira pontual o acirramento dos debates agressivos em torno da questão da 

função da arte – e até mesmo do que é e o que não é arte –, na efervescência dos 

acontecimentos do cenário musical, a partir do Golpe militar de 1964. Neste período, 

como veremos a seguir, a música tropicalista sofreu críticas severas dos movimentos de 

esquerda da época, que classificavam os tropicalistas como “imperialistas”, onde os 

mesmos não representariam a “verdadeira” música brasileira. Os tropicalistas, portanto, 

seriam os “anti-musicais”. 

                                                 
14 MENDONÇA, N., JOBIM, A. C., 1959, “Desafinado”. Canção parte do disco “Chega de Saudade”, de 

João Gilberto, do mesmo ano. 
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Entretanto, o que a esquerda da época “não sabe nem se quer presente é que os 

desafinados também têm um coração”. Os tropicalistas, através de uma “Rolleiflex”15 - 

que aqui nos leva a associá-la ao movimento pop, os cliques da fama – revelaria a 

“enorme ingratidão” dos críticos ao movimento tropicalista. Desta maneira, eles não 

poderiam “falar assim do meu amor que ele é o maior que você pode encontrar”.  

A última estrofe da canção acaba por revelar ou fazer alusão a um pedido de paz 

frente ao avanço do ódio no cenário político do Brasil, que contribuiu para o 

acirramento do Estado de Exceção. Aqui, cabe uma referência ao que Freud apontou 

como o que há de pior dentro de cada um de nós. Aqui, vê-se a grande batalha que 

permeia o psiquismo humano e se desdobra no mundo: a batalha entre Eros e Thánatos, 

entre pulsão de vida e pulsão de morte (BROUSSE, 2015). Frente a tentativa de 

eliminação do outro pela via da exceção, a prece, retomada pelos tropicalistas nos anos 

1960, vem dos primórdios da Bossa Nova: “você com a sua música esqueceu o 

principal. Que no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado. Que no peito 

dos desafinados também bate um coração.” 

 

O movimento Tropicalista 

A partir de João Gilberto – que trazia em sua obra elementos do jazz americano - 

Caetano se aproximou da música de figuras, como Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, 

Billie Holiday, Modern Jazz Quartet, Miles Davis, Jimmy Giuffre, Thelonious Monk e 

Chet Baker (VELOSO, 2008). Esse movimento que João Gilberto utilizou para criar a 

Bossa Nova - de buscar na arte exterior elementos para a construção de uma arte 

nacional singular - foi retomado por Caetano Veloso no movimento tropicalista. João, 

com a Bossa Nova, representou para Caetano um divisor de águas. 

O tropicalismo não apenas retoma João Gilberto, mas o atualiza, usando sua 

lição para inserir o Brasil definitivamente na modernidade estética 

internacional e, de imediato, no contexto “pós-moderno” relacionado à 

contracultura, num percurso que é evidenciado pelo livro. Desse modo, 

colocando João Gilberto como protagonista e a canção popular como 

âmbito privilegiado para pensar o Brasil, Caetano Veloso acaba dando 

                                                 
15 Câmera fotográfica da época. 
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destaque a si mesmo, tornando-se uma espécie de “redivisor” das águas. 

(JULIÃO, 2016, p. 156)  

Quando Caetano estava para completar dezoito anos e sua irmã Maria Bethânia 

catorze, eles se mudaram para a cidade de Salvador, para estudar. Em Salvador, Caetano 

encontrou terreno propício para desenvolver seu talento musical, até então posto de 

lado. Isso se deu a propósito de Salvador, na época, viver uma efervescência cultural, 

fruto da decisão do reitor da Universidade Federal da Bahia de desenvolver junto às 

práticas acadêmicas da universidade atividades de dança, música e teatro, além de 

convidar grandes nomes do experimentalismo para desenvolver projetos no campus. 

Essa decisão proporcionava aos jovens de Salvador uma ampla vivência do erudito. 

Para Caetano, se apresentavam como “um mundo extremamente excitante” (VELOSO, 

2008; p.56). Esse mundo de vivências e experimentações fora importantíssimo para a 

formação artística de Caetano, entretanto, ele afirma que 

João era a informação principal, a primeira referência – além de ser a fonte 

central de fruição estética. De fato, quando chegou para mim a hora de 

Guimarães Rosa ou de Proust, a hora de Godard, a hora de Eisenstein, de 

Stendhal, de Lorca ou de Joyce e de Webern e Bach e Mondrian e Velásquez 

e Lygia Clark – mas também a hora de Warhol e da revisão de Hitchcock, a 

hora de Dylan, de Lennon e de Jagger – foi sempre aos valores estéticos que 

extraí de minha paixão por João Gilberto que me reportei para construir uma 

perspectiva(VELOSO, 1997; p. 65-66). 

 Em meados de 1964, já depois do golpe militar, Maria Bethânia recebeu um 

convite dos organizadores do Teatro Opinião – dirigido por Augusto Boal – no Rio de 

Janeiro, para substituir a cantora Nara Leão em um de seus musicais. A propósito disso, 

Caetano Veloso chega ao Rio, acompanhando sua irmã. Maria Bethânia faz sucesso no 

musical com a canção de João do Vale, intitulada “Carcará”, que cantada no tom de voz 

de Bethânia ganhou um sentido quase revolucionário para a época (VELOSO, 2008). 

O que Caetano não esperava era que ter acompanhado Bethânia em seu trabalho 

no Opinião tornaria inevitável, apesar de não estar em seus planos, profissionalizar-se 

em música popular. A canção “De manhã” de autoria de Caetano Veloso foi escolhida 

pelos produtores do musical para fazer parte do repertório de Bethânia. Por conta disso, 

a música passa de lugar provisório na vida de Caetano e toma o lugar principal em seus 

esforços artísticos:  

De todo modo, eu deixava o acaso construir meu destino e, em 65, mais 

constatava que a música decidia-se por impor-se a min do que decidia-me eu 
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próprio por ela[...] Sobretudo, encontro-me cantando: o prazer e o 

aprofundamento do conhecimento que o ato de cantar me proporciona 

justificam minha adesão à carreira (VELOSO, 2008; p. 87-88) 

O musical de Boal fizera diversas apresentações pelo Brasil, incluindo São Paulo 

e Salvador. Caetano, só deixou de acompanhar a irmã quando a peça se apresentou em 

Salvador, por isso, chegou a São Paulo, também, através de Maria Bethânia. Por onde 

passava, Caetano percebia que o cinema, o teatro e a música eram todos eles lugar de 

muita disputa estética e política. Disputas essas, atravessadas por um forte tom de 

agressividade e de ódio.  

Foi, então, que, entre os anos de 1967 e 1968, Caetano, juntamente com Gilberto 

Gil e outros personagens da música, da arte e da literatura, inauguraram o Movimento 

Tropicalista no cenário cultural brasileiro. Como forma de singularizar o lugar do 

Movimento no cenário artístico, foram de extrema importância para sua construção :  

(1) a poesia concreta de Augusto de Campos, Haroldo de Campos e Décio Pignatari; (2) 

os movimentos de Vanguarda; (3) a Antropofagia de Oswald de Andrade; (3) o 

pop/rock internacional, sobretudo dos Beatles; (4) o pop/rock nacional da Jovem 

Guarda; (5) o Cinema Novo de Glauber Rocha; e (6) o Teatro de José Celso Martinez 

Correa. (VELOSO, 2008) 

 O presente trabalho não tem a pretensão de desenvolver a fundo todos esses 

elementos estéticos por razões objetivas de contribuição à pesquisa. Entretanto, dois 

deles é de extrema importância: (1) O Cinema Novo de Glauber Rocha; e (2) a 

Antropofagia de Oswald de Andrade. A importância do desenvolvimento desses temas 

se faz necessária, pois é o principal ponto de tensão entre a singularidade do movimento 

tropicalista e as pretensões da arte influenciada pela esquerda nacionalista da época. 

 A pretensão dos movimentos artísticos nacionalistas estava intimamente ligada a 

ideia de “unidade nacional”, preconizada pela esquerda populista. Segundo eles, era 

possível falar – dentro da vasta área territorial e das múltiplas disposições culturais 

presentes no Brasil – de uma unidade cultural. Tratava-se de um esforço por manter a 

cultura brasileira aos moldes provincianos. Entretanto, o Brasil vivia, juntamente com 

todo o mundo, um período de efervescência.  
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 No Brasil, fora recém-instalado (1968) um golpe dentro do golpe -a instauração 

do Ato Institucional nº 5 – que tornou ainda mais severa a ditadura no país. Onde a 

perseguição não mais se limitava a partidos e figuras políticas, mas à artistas em geral – 

da música, do teatro, da literatura e do cinema -, estudantes militantes e professores. A 

censura ampliou seu campo de intervenção. Vivia-se um período de extrema tensão 

social, onde o avanço do Estado de Exceção fazia malograr cada vez mais os ideais 

civilizatórios e a esperança por um Estado Democrático de Direito no Brasil.  

 A propósito da imposição da censura na época, Lee-Meddi (2011) aponta: 

Dentro de um processo repressivo, todos os argumentos tornam-se 

incoerentes, a razão é substituída pela força bruta. A censura não constrói 

uma lógica, muitas vezes ela percorre movida pelas decisões pessoais dos 

censores. Para manter as necessidades de uma ditadura, a censura fazia parte 

da arma de propaganda do estado repressivo, podava a liberdade de 

expressão, principalmente as que feriam os princípios que justificam um 

governo ilegítimo, emanado da força, da opressão e da traição aos princípios 

da democracia. (LEE-MEDDI, 2011)16 

 Como representação disso, segue uma imagem (na próxima página) de Caetano 

Veloso e sua irmã Maria Bethânia apresentando-se no 1º Festival Internacional da 

Canção (FIC), no ano de 1966, antes mesmo do AI-5 e do advento do tropicalismo. No 

canto superior esquerdo nota-se a presença de oficiais militares nas arquibancadas do 

evento: 

 

 

 

                                                 
16 LEE-MEDDI, J., “A música brasileira e a censura da ditadura militar”. Artigo escrito para o Portal 

Vermelho, na coluna sobre cultura. Disponível em http://www.vermelho.org.br/noticia/159935-11 

Acesso: 20 de novembro de 2017. 

http://www.vermelho.org.br/noticia/159935-11
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Figura 6 - Caetano Veloso e Maria Bethânia no 1º Festival Internacional da Canção 

 

Fonte: https://i.pinimg.com/736x/46/7c/5d/467c5d56bea86fc79c074712fc30fe3b--extraordinary-people-

behind-the-scenes.jpg (2017) 

 O esforço dos idealizadores do movimento tropicalista era, portanto, além de 

responder artisticamente à retirada da liberdade de expressão pelos militares e pela 

esquerda nacionalista, formar uma idéia que pudesse contrapor a pretensão dos artistas 

nacionalistas de uma cultura provinciana. Neste cenário, o contato de Caetano com 

Cinema Novo de Glauber Rocha, mais especificamente com o filme “Terra em Transe”, 

foi de grande importância para que se apresentasse a Caetano a possibilidade de um 

fazer singular de sua música seu posicionamento como artista da música popular 

brasileira. 

 “Terra em Transe” do cineasta Glauber Rocha, que representou para Caetano 

um golpe no populismo de esquerda, além de trazer nas telas os paradoxos do povo 

brasileiro.  

O golpe no populismo de esquerda libertava a mente para enquadrar o Brasil 

de uma perspectiva ampla, permitindo miradas críticas de natureza 

antropológica [...] Era dramaturgia política distinta da usual redução de tudo 

a uma caricatura esquemática da ideia de luta de classes. Sobretudo, era a 

retórica e a poética da vida brasileira do pós-64: um grito fundo de dor e 

revolta impotente, mas também um olhar atualizado, quase profético, das 

possibilidades reais, para nós, de ser e sentir (VELOSO, 2008; p. 100-101). 

https://i.pinimg.com/736x/46/7c/5d/467c5d56bea86fc79c074712fc30fe3b--extraordinary-people-behind-the-scenes.jpg
https://i.pinimg.com/736x/46/7c/5d/467c5d56bea86fc79c074712fc30fe3b--extraordinary-people-behind-the-scenes.jpg
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Figura 7 - Cartaz do filme “Terra em Transe”, de Glauber Rocha 

 

Fonte: https://i.pinimg.com/originals/58/5e/33/585e3318ee067e42abd46dd98bc056c4.jpg (2016) 

  

 A atitude de Glauber ao transmitir essas idéias em “Terra em Transe” 

representou para Caetano um novo horizonte. De fato, existia um compromisso político 

de ir contra os mandos e desmandos dos militares que não faziam, senão, perpetuar a 

monstruosa desigualdade social que assolava o país na época. Entretanto, fazia parte 

desse compromisso, a estética, a sensibilidade, a formação cultural de um povo, que não 

era e ainda não é universal. Não se tratava apenas de derrubar um governo opressor, 

mas, também, de não permitir que estruturas opressoras se formem dentro dos próprios 

movimentos de derrubada. Nesse sentido, Caetano aponta: 

Eu me sentia, em questão para mim fundamentais, muito mais longe do 

pequeno-burguês do que os meus críticos: eles nunca discutiam temas como 

sexo e raça, elegância e gosto, amor ou forma. Nesses itens o mundo era 

aceito tal e qual. Os homens eram substituídos pelos assalariados – e, como já 

disse, assalariado era, entre os mais pobres, raridade desejável. Eu 

sinceramente não achava que os operários da construção civil em 

Salvador[...] pudessem ou devessem decidir quanto ao futuro da minha vida. 

Portanto, quando o poeta de “Terra em Transe” decretou a falência da crença 

nas energias libertadoras do “povo”, eu, na plateia, vi, não o fim das 

possibilidades, mas o anúncio de novas tarefas para mim (VELOSO, 2008; p. 

110-111). 

https://i.pinimg.com/originals/58/5e/33/585e3318ee067e42abd46dd98bc056c4.jpg
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 Caetano relata, em “Verdade Tropical” (2008), as raízes de liberdade que 

sustentam a atitude tropicalista. O artista conta que depois de ter passado uma noite 

inteira conversando com Waly Salomão e Luiz Tenório, em seu apartamento, em São 

Paulo, foram surpreendidos, pela manhã, como uma manifestação estudantil contra a 

ditadura militar. Decidiram descer para acompanharem o movimento de perto. Foi 

quando a passeata foi interrompida pela brutalidade policial que através da violência 

dispersava os manifestantes.  

Homens e mulheres apressados tinham medo dos manifestantes, dos policiais 

e de mim. Eu estava seguro de que ninguém me tocaria um dedo. Sentia-me 

possuído por uma ira santa. Na verdade, as pessoas não saberiam como situar 

essa estranha aparição em meio à instabilidade produzida pelo confronto 

entre estudantes e militares. Ninguém me enfrentaria absolutamente naquela 

circunstância: todos me ouviam com o ar assustado de quem está disposto a 

engolir qualquer desaforo para safar-se. E dasaforo é o que ouviam. Por outro 

lado, os soldados dificilmente focariam sua atenção em mim: eu andava em 

sentido contrário aos estudantes fugitivos, na verdade, tangenciando o olho 

do furacão, e minha aparência não seria computada como sendo a de um dos 

manifestantes. Eu falava alto e exaltadamente, mas nenhum soldado se 

aproximaria de mim o suficiente para me ouvir. (VELOSO, 2008, p. 312-

313) 

 O que nos chama a atenção neste relato, e que pode nos servir para delimitar 

tanto a singularidade de Caetano, quanto as influências da Antropofagia de Oswald de 

Andrade no terreno tropicalista é a maneira como Caetano estava vestido e a 

representação de sua presença singular na comum briga entre os militares e a esquerda 

nacionalista, na época. 

Eu estava usando um casaco militar europeu antigo (“um casaco de 

general”17) sobre o torso nu, jeans, sandálias e um colar de índio deito de 

dentes grandes de animal. Meu cabelo estava enorme e emaranhado, indo alto  

acima da cabeça e quase chegando aos ombros. (VELOSO, 2008, p. 312)  

 Ora, esse episódio demarca fundamentalmente a marca da singularidade de 

Caetano Veloso no movimento tropicalista. Entre os grandes blocos antagonistas da 

época (militares x esquerda nacionalista), Caetano, “vestido” pela antropofagia de 

Oswald e pelo “golpe no populismo” de Glauber - a mistura entre o casaco de general, o 

Jeans (tecido representante da moda pop internacional), do cabelo armado, do colar de 

                                                 
17 Aqui, Caetano faz referência a um trecho da canção “Vapor Barato” de Waly Salomão, interpretada e 

gravada por Gal Costa no espetáculo “Fa-Tal, Gal a todo vapor”, em 1971. Segue o trecho em questão: 

“Sim, eu estou tão cansado/Mas não pra dizer que eu não acredito mais em você/Com minhas calças 

vermelhas/ Meu casaco de general/Cheio de anéis/Eu vou descendo por todas as ruas. 
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índio e das sandálias (que parecem aludir ao estilo hippie, comum entre os movimentos 

de contracultura da época), marca a sua posição. 

Nessa estranha descida à rua, eu me sabia um artista realizando uma peça 

improvisada de teatro político. De, com licença da palavra, poesia. Eu era o 

tropicalista, aquele que está livre das amarras políticas tradicionais e por isso 

pode reagir contra a opressão e a estreiteza com gestos límpidos e criadores. 

(VELOSO, 2008, p. 313) 

 É neste ponto que a Antropofagia de Oswald de Andrade, escritor modernista, 

ofereceu uma grande contribuição aos idealizadores do movimento tropicalista no 

Brasil.  

 A antropofagia é a maior herança deixada por Oswald de Andrade aos 

brasileiros. Oswald, junto a Mario de Andrade foram as lideranças do modernismo no 

Brasil, movimento que causou admiração a alguns e horror a outros (VELOSO, 2008). 

A antropofagia foi tema do segundo manifesto modernista de Oswald de Andrade. 

O segundo manifesto, o “Antropófago”, desenvolve e explicita a metáfora da 

devoração. Nós, brasileiros, não deveríamos imitar e sim devorar a 

informação nova, viesse de onde viesse, ou, nas palavras de Haroldo de 

Campos, “assimilar sob espécie brasileira a experiência estrangeira e 

reinventá-la em termos nossos, com qualidades locais iniludíveis que dariam 

ao produto resultante um caráter autônomo e lhe confeririam, em princípio, a 

possibilidade de passar a funcionar por sua vez, num confronto internacional, 

como produto de exportação”. Oswald subvertia a ordem de importação 

perene [...] e lançava o mito da antropofagia, trazendo para as relações 

culturais internacionais o ritual canibal. (VELOSO, 2008; p. 242) 

A idéia de Oswald chegou a Caetano quando ele já tinha se aproximado de 

conteúdos estéticos estrangeiros. Na época, ele já ouvia The Beatles e Rolling Stones. 

Portanto, o contato com o tema da antropofagia, em Caetano, se deu quando todo o 

processo já estava maduro e, por isso, representou muito mais para ele. 

Seus poemas [os de Oswald] curtos e espantosamente abrangentes, a começar 

pelos ready-mades extraídos da carta de Caminha e de outros pioneiros 

portugueses na América, convidavam a repensar tudo o que eu sabia sobre 

literatura brasileira, sobre poesia brasileira, sobre arte brasileira, sobre o 

Brasil em geral, sobre arte, poesia e literatura em geral. Oswald de Andrade, 

sendo um grande escritor construtivista, foi também um profeta da nova 

esquerda e da arte pop: ele não poderia deixar de interessar aos criadores que 

eram jovens nos anos 60. Esse “antropófago indigesto”, que a cultura 

brasileira rejeitou por décadas, e que criou a utopia brasileira de superação do 

messianismo patriarcal por um matriarcado primal e moderno, tornou-se para 

nós [tropicalistas] o grande pai. (VELOSO, 2008; p. 252) 
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Agora, na procura de uma caracterização cultural brasileira, quase todas as 

expressões artísticas entravam na equação para formar uma “geleia geral”18. A guitarra 

elétrica dos Beatles, de Jimi Hendrix e dos artistas do pop/rock nacional da Jovem 

guarda; a Bossa-Nova; as contribuições do maestro Rogério Duprat com os 

instrumentos eruditos de orquestra; a junção do popular com o erudito; a quebra da 

barreira entre centro e periferia; a televisão, representada, sobretudo, por Chacrinha; 

tudo isso fora material formador da arte dos músicos tropicalistas. Tudo isso deu origem 

ao disco manifesto do tropicalismo: o “Tropicália ou Panis et Circense”, em 1968. Tudo 

isso retomava de alguma forma a linha evolutiva na música popular brasileira trazida 

pela Bossa Nova com João Gilberto. 

O Disco manifesto “Tropicália ou Panis et Circense” foi resultado da união do 

trabalho de grandes artistas brasileiros, entre eles: Gal Costa – cantora brasileira -, 

Gilberto Gil – cantor e compositor brasileiro -, Caetano Veloso – cantor e compositor 

brasileiro -, Nara Leão – cantora brasileira -, Os Mutantes – banda brasileira de rock 

psicodélico, formada por Rita Lee, Arnaldo Baptista, Sérgio Dias, Liminha e Dinho 

Leme - e Tom Zé – cantor e compositor brasileiro. Todos eles acompanhados pelos 

poetas Capinam e Torquato Neto e pelo maestro Rogério Duprat. 

Figura 8 - Capa do LP “Tropicália ou Panis et Circencis” (1968) 

 

Fonte: https://s2.vagalume.com/caetano-veloso/discografia/tropicalia-ou-panis-et-circencis-W320.jpg 

(2016) 

 

                                                 
18 Expressão do Poeta Décio Pignatari que virou título da canção-manifesto de Torquato Neto e Gilberto 

Gil, no disco “Tropicália ou Panis et Circenses”, em 1968. 

https://s2.vagalume.com/caetano-veloso/discografia/tropicalia-ou-panis-et-circencis-W320.jpg
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O conteúdo do disco apresentava para a época uma revolução musical. A reunião 

de elementos tradicionais da cultura e da música brasileira como o violão e a percussão; 

a guitarra elétrica – a grande influência do grupo britânico The Beatles - do rock 

psicodélico da banda Os Mutantes; e os instrumentos eruditos de orquestra, 

harmonizados pelo maestro Rogério Duprat, davam ao disco a cara que ele precisava: o 

encontro da diversidade dos gostos culturais formando uma obra singular, que como diz 

a canção “Parque Industrial”, composta por Tom Zé, uma arte “made, made, made in 

Brazil”. 

 De fato, não era tarefa fácil “cantar uma canção iluminada de sol” e “soltar os 

tigres e os leões nos quintais”19 em meio a tanta efervescência nacional e 

internacional.Os debates em torno do posicionamento político dos tropicalistas eram 

constantes. O distanciamento de suas produções artísticas dos temas da arte engajada 

incomodava muitos artistas, como conta Caetano Veloso sobre a interferência do cantor 

Geraldo Vandré – figura máxima da canção de protesto na época – numa 

confraternização, após gravarem o primeiro disco do movimento tropicalista: 

Nós saímos do estúdio para o Patachou, o restaurante [...] para jantar em 

clima comemorativo. Geraldo Vandré, que estava em outra mesa, veio até a 

nossa e, ao perceber nosso entusiasmo pela gravação, pediu que Gal cantasse 

a canção [Baby] recém-gravada. Quando tinha ouvido o suficiente para ter 

uma idéia de que era, ele a interrompeu bruscamente, batendo na mesa e 

dizendo: “Isso é uma merda!”. Gal calou-se assustada e eu, indignado disse a 

ele que saísse dali.[...] Nós sabíamos da rejeição que nossas idéias e ações 

encontravam por parte da esquerda nacionalista. Vandré estava apenas 

externando francamente o que muitos sentiam a nosso respeito. (VELOSO, 

2008; p. 274)  

A partir deste relato, podemos verificar a notória presença da agressividade 

também no cenário cultural do Brasil da época. A mesma agressividade que Freud, em 

“O Mal-estar na civilização” (1930[1929]/1996) apontou como um poderoso obstáculo 

à civilização.  

Retomando o relato de Caetano acima, o incômodo a que se referiu 

potencializou-se na conhecida “patrulha ideológica” – termo dado à imprensa da época 

que fazia exatamente o que o termo a determinava: patrulhava as ideologias dos grandes 

                                                 
19 Referência à canção “Panis et Circense” composta por Caetano Veloso e Gilberto Gil. Canção parte do 

disco “Tropicália ou Panis et Circense”. 
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nomes da arte nacional. A respeito das mesmas, Caetano Veloso, em entrevista ao 

programa Vox Populi, em 1978 relata: 

Eu sou vítima desse negócio de nego querer orientar pra onde se deve 

encaminhar a força que é a criação artística e, principalmente a criação de 

música popular no Brasil. Eu sou uma das grandes vítimas dessa perseguição. 

Mas, isso não tem me impedido de viver[..] A pior coisa que já me aconteceu 

por causa de tudo isso foi ter sido preso e ter passado dois anos e meio em 

Londres exilado. Fora disso, eu estou vivo.
20

 

A respeito ainda das patrulhas ideológicas e sua relação com a prisão e exílio de 

Caetano Veloso em 1969, uma expectadora do mesmo programa Vox Populi,  

perguntou ao artista se ele atribui a sua prisão aos militares – que a expectadora nomeia 

de “a direita” – ou à “imprensa burguesa de esquerda”, e ele responde: 

Em conjunto. É uma coisa conjunta. A imprensa burguesa, de esquerda ou 

não, estava me vendo como alguma coisa demoníaca, assustadora e vendeu 

essa imagem, sempre teve essa imagem[...] Essa imprensa que escreve essas 

críticas que foram apelidadas de patrulha ideológica é uma gente que não tem 

poder. Como que eles podiam me prender? O sujeito tem um emprego, 

escreve num jornal. Outra coisa é você ter o governo, o exército. Eu fui preso 

pelas autoridades competentes. Não há dúvidas quanto a isso. Agora, a minha 

prisão é resultado de minha relação com a sociedade brasileira [...]
21

 

 Longe de ser um veículo de propagação de ideais para derrubada do regime 

militar, mas de lançamento do Brasil ao mundo da música internacional, alguns 

integrantes do movimento tropicalista não deixaram de sofrer as duras penas do Estado 

de Exceção, recém instalado no país. Caetano foi um dos que sofreram.  

A intervenção de Caetano Veloso era mais no sentido da contracultura do que 

contra o regime militar. Os tropicalistas estavam mais próximos dos 

acontecimentos do Maio de 1968 em Paris, do que das doutrinas de esquerda 

que vigoravam na época, como o marxismo-leninismo soviético e o maoísmo 

chinês. Mas os militares não souberam identificar esta diferença, perseguindo 

Caetano Veloso e Gilberto Gil pela irreverência constrangedora que 

causavam. (LEE-MEDDI, 2011)22 

 O jovem que se desenhava no recôncavo baiano, pouco podia esperar pelo futuro 

conturbado que o aguardava ao se lançar no cenário da música popular brasileira, na 

cidade do Rio de Janeiro, a partir do Movimento Tropicalista. 

                                                 
20 Trecho da entrevista de Caetano Veloso ao programa Vox Populi, em 1978. Transcrição feita a partir de 

um vídeo do canal YouTube. Disponível no link: <https://www.youtube.com/watch?v=P_eJM8LiqU0>   

Acesso: 10 de agosto de 2016. 
21 Idem. 
22 LEE-MEDDI, J., “A música brasileira e a censura da ditadura militar”. Artigo escrito para o Portal 

Vermelho, na coluna sobre cultura. Disponível em <http://www.vermelho.org.br/noticia/159935-11> 

Acesso: 20 de novembro de 2017. 

https://www.youtube.com/watch?v=P_eJM8LiqU0
http://www.vermelho.org.br/noticia/159935-11
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 Vivia-se, a partir do AI-5 um período de avanço da sombra da exceção. 

Declinavam-se cada vez mais os ideais civilizatórios, empurrando o Estado brasileiro 

para a lama da pulsão de morte (FREUD, 1930[1929]/1996). 
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CAPITÚLO IV: OS INDÍCIOS DO ESTADO DE EXCEÇÃO NA ARTE DE 

CAETANO VELOSO (1967-1972) 

O desenvolvimento do pensamento freudiano a respeito do conceito de pulsão de 

morte e, consequentemente, a localização em Freud do modelo da guerra preponderando 

sobre a noção de paz entre os seres humanos, permitiu interrogar se a guerra se define 

somente em situações extremas de ruptura do laço político entre os povos. Nossa 

intenção é mostrar como o pensamento de Freud permite elucidar o funcionamento do 

Estado nas diversas versões da exceção – conforme é o caso, em particular, da ditadura 

militar no Brasil.  

O método indiciário permitiu isolar alguns aspectos da ditadura brasileira à luz 

do conceito de pulsão de morte, bem como posicionar a escrita poética e musical de 

Caetano Veloso na vertente da crítica e da solução para o profundo mal-estar da 

modernidade brasileira na época da ditadura.  

     * 

Como já foi dito anteriormente, o Brasil, em dezembro de 1968 sofreu um golpe 

dentro do Golpe. A instauração do Ato Institucional número cinco (AI-5) tornou o 

regime militar ainda mais severo no país. A cristalização do horror e da exceção toma o 

Brasil em trevas e os brasileiros sofrem ainda mais com os efeitos de um governo 

assaltado pela pulsão de morte (FREUD, 1930[1929]/1996).  A perseguição às figuras 

da arte cinematográfica, teatral e musical tornou-se, a partir daí, matéria comum no 

cotidiano do Brasil. Na vida de Caetano Veloso não foi diferente. 

Caetano Veloso, assim como outros artistas de sua época, sofreu as duras penas 

do estado de exceção: foi perseguido, preso por dois meses no Rio de Janeiro e, 

posteriormente, exilado por dois anos em Londres. Caetano relata ser este o período 

mais sombrio de sua história como artista da música popular brasileira (VELOSO, 

2008). 

No dia 27 de dezembro de 1968, Caetano estava em seu apartamento em São 

Paulo com sua esposa Dedé. O dia já estava nascendo e ele fazia o imenso esforço 

habitual para dormir. Quando estava quase pegando no sono, sua campanhia toca e o 

põe consciente novamente. Sua empregada chega até seu quarto e anuncia que alguns 
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homens esperavam por ele na porta e queriam lhe falar. Eram oficiais da polícia, à 

paisana, e diziam que as autoridades militares queriam lhe fazer algumas perguntas. 

(VELOSO, 2008) 

Os policiais o jogaram num camburão e foram em direção ao apartamento de 

Gilberto Gil. Caetano e Gilberto Gil agora seguiam para o Rio de Janeiro dentro de um 

camburão sem saber o que lhes estava acontecendo e o que podiam esperar a partir da 

visita dos policiais. (VELOSO, 2008) 

Estávamos numa camionete robusta, na companhia daqueles homens a quem 

nunca tínhamos visto e cujas maneiras e aparências eu nunca imaginara que 

viesse um dia a ver de perto. Nenhum deles usava farda ou qualquer outro 

signo exterior que revelasse sua função[...] Assim, nós nos sentíamos como 

vítimas de um sequestro comum, embora de certo modo soubéssemos que 

estávamos exatamente inaugurando um período em que, no Brasil, cada vez 

mais pessoas sentiriam medo das autoridades e não dos delinquentes, 

culminando com o refrão de Chico Buarque nos anos 70: “Chame o ladrão!”. 

(VELOSO, 2008; p. 344). 

 Já no Rio de Janeiro, Caetano e Gil desembarcaram primeiramente na sede da 

Polícia Federal, onde ficaram sem receber uma notícia do que estava se passando, até o 

fim da tarde. À noite, foram conduzidos a outra viatura que os levariam para o prédio do 

antigo Ministério da Guerra, onde ficaram por mais algumas horas sem nenhuma 

novidade ou informação. Em seguida, foram levados numa viatura do exército até o 

quartel da Polícia do Exército, na Tijuca (VELOSO, 2008). Lá começou o horror para 

Caetano: 

Fui jogado numa solitária mínima onde só havia um cobertor velho no chão, 

uma latrina e um chuveiro que lhe ficava quase exatamente por cima[...] A 

sensação geral era de estar num espaço mínimo e todo fechado, exceto pelo 

único respiradouro de que me lembro sem dúvida: uma janela quadrada com 

grades, no fundo da cela, bem no alto da parede oposta à porta[...] (VELOSO, 

2008; p. 350) 

Os dias daquela semana na solitária da Polícia do Exército às vezes são 

lembrados por mim como um só dia que pareceu durar uma eternidade, 

Depois de muito tempo – mas o que era “muito tempo”¿ -, comecei a 

procurar por mim mesmo na pessoa que dormia e acordava no chão daquele 

lugar odioso cuja imutabilidade impunha-se como prova de que não havia – 

nunca houvera – outros lugares[...] O primeiro esforço no sentido de me 

reconhecer em mim mesmo se deu na forma de uma tentativa de chorar: se eu 

estava em tão má situação, se me tinham afastado bruscamente da mulher 

com quem me casara havia apenas um ano, se me jogaram sobre um cobertor 

áspero e jornais velhos, se ninguém ouvia minhas perguntas, certamente seria 

suficiente que me concentrasse em tais constatações para que lágrimas 

começassem a corres, soluços e espasmos me sacudissem. Mas, não. Essa 

intimidade do espírito com o corpo que o pranto propicia era-me negada. 

(VELOSO, 2008; p. 352-353) 
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Tentei a masturbação[...] Bastaria, pensei, começar a pensar e agir. Mas não 

consegui sequer uma ereção. Lembro que, assustado com a neutralidade tátil 

com que reagiam meus órgãos genitais ao manuseio – neutralidade que logo 

se transformava em dissabor, e que correspondia a uma indisposição do 

espírito para o prazer e o desejo. (VELOSO, 2008; p. 355) 

Através desses relatos, Caetano nos apresenta exatamente aquilo que Freud 

apontava desde “Além do princípio de prazer” (1920/1996), quando começou a 

desenvolver o conceito de pulsão de morte – tema abordado no capítulo 2 deste 

trabalho. A experiência da exceção, de completo desligamento de si e dos objetos que 

escolhera para si; o horror, a redução da vida ao nada, ao vazio: o "chão daquele lugar 

odioso (...) impunha-se como prova de que não havia – nunca houvera outros lugares" 

(VELOSO, 2008 p. 352). Era o Estado de Exceção – o imperativo mortífero que 

advinha dele – que acometera o artista: sem conseguir chorar, sem conseguir "sequer 

uma ereção" (VELOSO, 2008, p. 355). A experiência reduzida "a uma indisposição do 

espírito para o prazer e o desejo" (VELOSO, 2008, p.355). 

 Depois de aproximadamente uma semana na solitária do quartel da Polícia do 

Exército, Caetano Veloso foi transferido para outro quartel da Polícia do Exército, no 

subúrbio de Deodoro. Lá foi posto numa cela comum coletiva, onde já havia diversos 

outros presos (VELOSO, 2008). 

Caetano relata que o encontro com outras pessoas na mesma situação que a dele 

o fez experimentar uma emoção que ele mesmo não sabia ser capaz. Abraçou 

nervosamente os companheiros de cela como se fossem conhecidos de longa data e os 

mesmos diziam o que era possível para fazê-lo acalmar. Um dos companheiros sugeriu 

que eles fizessem uma oração em conjunto, porém mal conseguiram começar: 

Me senti muito reconfortado com a ideia da oração coletiva: era um modo 

ritual deles dizerem que estávamos juntos e que, assim, podíamos fazer 

alguma coisa. Mas a oração mal começou. Um sargento ou tenente que 

ouvira o som das vozes rezando veio enfurecido, ordenou ao soldado que 

abrisse a porta gradeada, entrou no xadrez, e, aos palavrões arrebatou o terço 

da mão do nosso líder. Isso me fez retroceder de maneira dolorosa ao estado 

de abulia do qual acreditava estar começando a poder sair. Aquele bando de 

jovens usando apenas cuecas mínimas e sem saber ao certo o que estava se 

passando com eles, jogados numa cela quente como um forno, tinham 

readquirido momentaneamente, por meio do ritual do rosário, uma dignidade 

humana, uma compostura que a brutalidade do militar destruíra em poucos 

segundos. (VELOSO, 2008; p. 365-366) 
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 Nesse quartel em Deodoro, Caetano e Gil ficaram pelo menos mais uma semana 

e depois seguiram para o quartel dos soldados paraquedistas. Desta vez não só ficaram 

em celas diferentes, mas em prédios diferentes. 

 Enfim, chegara o momento do tão aguardado interrogatório. A primeira sessão 

de interrogações deixou Caetano com medo, pois as perguntas giravam em torno de 

seus entes queridos e as mesmas, por serem muito detalhadas e ao mesmo tempo 

objetivas, pareciam supor que os militares iriam fazer algum mal com os mesmos. Eram 

perguntadas a data de nascimento de seus irmãos, cunhados, sobrinhos. O grau de 

intimidade com cada um deles. A ocupação, estado civil e coisas afins. (VELOSO, 

2008) 

 Depois disso, diariamente Caetano voltava a sala do oficial para prestar 

esclarecimentos pessoais. Até que um dia, o interrogatório virou-se aos temas daquilo 

que poderia explicar a sua prisão. O Major pediu informações sobre a presença de 

Caetano Veloso na passeata dos 100 mil, porém, ele mais o repreendia do que pedia 

informações. Logo após, o oficial pediu informações sobre o que poderia ser então o 

motivo real da prisão de Caetano: uma apresentação que ele fizera com seus colegas 

tropicalistas numa boate, em São Paulo, onde estaria exposta uma obra de Hélio 

Oiticica, que homenageava um bandido de nome “Cara de Cavalo” com a inscrição: 

“SEJA MARGINAL, SEJA HERÓI” (VELOSO, 2008). 

 No dia da exibição de Caetano e seus amigos tropicalistas nessa boate, estava 

presente um juiz de direito que, ao ver a bandeira de Hélio expondo a inscrição 

subversiva, exigiu que suspendesse o show e interditasse a boate. De fato, a bandeira de 

Hélio não fazia parte do espetáculo dos tropicalistas, muito porque ela ficava bem ao 

fundo, quase imperceptível em meio aos conteúdos densos da apresentação.  

 Entretanto, na época, a notícia da tal bandeira se espalhou como um boato, e um 

apresentador de rádio e televisão de São Paulo, Randal Juliano, criou uma versão 

fantasiosa do fato, dizendo que os artistas se apresentaram na boate enrolados na 

bandeira do Brasil, cantando o Hino Nacional e proferindo palavrões. “Esse sujeito 

[Randal] era um demagogo de estilo fascista que cortejava a ditadura agredindo os 

artistas” (VELOSO, 2008; p. 389).  
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O oficial militar agora informava Caetano que o mesmo locutor tinha se 

apresentado pessoalmente aos militares pedindo punição a ele e a seus amigos por conta 

do ocorrido. O caso chegou na Academia das Agulhas Negras -  instituição de formação 

de oficiais do exército – e de lá foi pedida a prisão de Caetano Veloso. (VELOSO, 

2008) 

Caetano contou a verdadeira versão dos fatos sem a fantasia do locutor e disse 

ao Major que tinha testemunhas do ocorrido. Deu o nome do dono da boate em questão 

e do DJ que tocava naquela noite. Dois, três dias depois os dois foram prestar 

depoimento na sala do oficial e ratificaram perfeitamente a versão de Caetano. O Major 

parabenizou Caetano por dizer a verdade e lhe disse que pediria sua soltura naquele dia 

mesmo. Disse ainda que em dois ou três dias ele estaria livre. (VELOSO, 2008) 

Contudo, a promessa da soltura não se cumpriu e o Major que tinha feito o 

interrogatório com Caetano não sabia mais lhe explicar o porquê dele ainda estar preso. 

Dizia, inclusive, que tal situação era um absurdo. A explicação da demora e do mistério 

em torno da soltura de Caetano veio logo depois. 

Certo dia foram-lhe buscar na cela para ter com um certo capitão formado nos 

Estados Unidos. O mesmo que nos últimos dias o observava frente à cela de modo 

estranho e invasivo (VELOSO, 2008). Fato esse que o deixou completamente 

amedrontado prestes a desmaiar ao adentrar a sala do tal capitão. 

Depois de me olhar por muito tempo exatamente como fazia da grade da cela, 

formulou, numa voz calma, compreensiva, humaníssima, doce mesmo, a 

seguinte pergunta: “Você está se sentindo injustiçado¿”. Respondi 

prontamente [...]: “Sim, senhor. Me sinto”.[...]Ele andou um pouco de um 

lado para o outro com um ar grave mas não hostil, e disse com tristeza 

sincera: “Eu entendo”.[...] “Mas você é ingênuo ou acha que pode nos fazer 

de bobos?”, continiou e[...] expôs toda a sofisticada interpretação que fazia 

do tropicalismo. Referiu-se a algumas declarações minhas à imprensa em que 

a palavra “desestruturar” aparecia, e, usando-a como palavra-chave, ele 

denunciava o insidioso poder subversivo do nosso trabalho. Dizia entender 

claramente que o que Gil e eu fazíamos era muito mais perigoso do que o que 

faziam os artistas de protesto explícito e engajamento ostensivo. (VELOSO, 

2008; p. 393). 

 Depois disso, Caetano retornou a rotina normal de preso. Até que um dia, 

subitamente, na hora do almoço, um guarda vinha lhe entregar suas roupas e pertences e 

lhe dizer que ele iria embora. Foram mandados, ele e Gil, diretamente para Salvador 
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onde lá assinariam um documento, no departamento da Polícia Federal, que os 

impediam de deixar Salvador até segunda ordem.  

 Foi numa dessas experiências de exceção, atravessado pelas mazelas da pulsão 

de morte (FREUD, 1930[1929]/1996), que Caetano pode elaborar uma saída 

sublimatória para aquilo que o acometera e o dava a sensação de estranhamento de si e 

ausência de representação de suas sensações. Mesmo sem a companhia do violão, 

Caetano cria mentalmente uma cantiga que ele passa a utilizar como antídoto à 

experiência sombria da prisão. Na angústia e no sofrimento produzido pela experiência 

de sítio, nasce a canção “Irene” que posteriormente irá compor o terceiro álbum da 

carreira do artista. 

A figura de minha irmã Irene aparecia com freqüência em minha mente 

como um antídoto contra essas sombras. Irene tinha catorze anos então 

e estava se tornando tão bonita […]. Mais adorável ainda do que sua beleza 

era sua alegria, sempre muito carnal e terrena, a toda hora explodindo em 

gargalhadas sinceras e espontâneas. Mesmo sem violão, inventei uma cantiga 

evocando-a, que passei a repetir como uma regra. (VELOSO, 2008, p.387). 

 

 A seguir, a canção completa, que no álbum “Caetano Veloso” (1969), ganha 

melodia com a contribuição de Gilberto Gil e ocupa o lugar da primeira faixa do disco: 

Eu quero ir, minha gente, eu não sou daqui 

Eu não tenho nada, quero ver Irene rir 

Quero ver Irene dar sua risada 

Irene ri, Irene ri, Irene 

Irene ri, Irene ri, Irene 

Quero ver Irene dar sua risada.23 

 

 A canção “Irene” é um retrato do esforço de um artista para sobreviver às duras 

penas de um Estado de Exceção. Nela reúnem-se os elementos constitutivos da história 

pessoal de Caetano Veloso, que o foram drasticamente negados pelas mazelas do 

regime militar. Caetano, em “Irene”, clama por sua história, sua casa, sua terra, seus 

referenciais: todos eles roubados e reduzidos a uma solitária mínima, onde a experiência 

do nada se impusera de maneira ostensiva.  

 À caminho de casa, depois da soltura da prisão, Caetano experimentou uma 

sensação bizarra de estranhamento com a cidade e consigo mesmo. Gil, percebendo que 

                                                 
23 VELOSO, C., “Irene” (1969). 
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seu amigo precisava de cuidados resolveu acompanhá-lo até em casa. Chegando em 

casa, encontraram somente Nicinha, irmã de Caetano, que lhe disse que seus pais 

tinham ido ao aeroporto para recebê-los. A sensação de pavor e distanciamento de si 

permaneceu em Caetano, a ponto de não reconhecer ao certo sua casa, sua irmã e os 

objetos da casa.  

Eu me sentia absolutamente estranho a mim mesmo. Sabia que Nicinha era 

Nicinha, mas não a reconhecia propriamente. Tampouco reconhecia a 

casa[...]Eu corria de um lada para o outro da casa, sem que Nicinha pudesse 

me conter. Na verdade, eu fugia de um canto onde tudo estava na iminência 

de se mostrar terrível e sempre deparava-me com outro em iguais 

circunstâncias.[...] Em suma, a liberdade chegara, mas eu já não estava ali: 

tinha esperado demais. Por um momento tive certeza de que tudo tinha 

acabado, que eu não voltaria nunca do inferno onde tinha caído. Foi então 

que ouvi as vozes e os passos na escada e vi surgirem, em minha frente, meu 

pai e minha mãe. Ele me olhou como se entendesse exatamente o que eu 

estava sentindo – como ninguém mais poderia olhar – e me disse, usando um 

palavrão como nunca o fizera na vista de minha mãe, e numa voz firme que 

me trouxe de volta à casa, ao amor, aos problemas, à vida: “Não me diga que 

você deixou esses filhos da puta lhe deixarem nervoso!”(VELOSO, 2008; p. 

401-402). 

 A respeito desta experiência de “vazio”, pavor e distanciamento de si, cabe 

analisarmos aqui a composição da canção “Empty Boat”, canção que, juntamente com 

“Irene”, compõe uma das faixas do disco “Caetano Veloso” (1969) e que Caetano 

compôs pouco antes de partir para o exílio londrino. A respeito dela, Caetano sinaliza: 

É uma canção muito sincera [...] Não que seja boa. Mas eu ali estava dizendo 

ao mundo que eu estava vazio. E era exatamente o que sentia. E, o que é mais 

importante, a melodia e o som das palavras reproduzem exatamente como eu 

o sentia, recriam o clima em que me encontrava então. (VELOSO, 2008, p. 

427) 

 Segue, na íntegra, a canção original, onde a primeira estrofe já serve de 

sustentação a idéia apresentada por Caetano acima: “Meu barco está vazio/Sim, meu 

coração está vazio”24: 

From the stern to the bow 

Oh; my boat is empty 

Yes, my heart is empty 

From the hole to the how 

 

From the rudder to the sail 

Oh my boat is empty 

Yes, my hand is empty 

                                                 
24 Tradução nossa. 
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From the wrist to the nail 

 

From the ocean to the bay 

Oh, the sand is clean 

Oh, my mind is clean 

From the night to the day 

 

From the stern to the bow 

Oh, my boat is empty 

Oh, my head is empty 

From the nape to the brow 

 

From the east to the west 

Oh, the stream is long 

Yes, my dream is wrong 

From the birth to the death25 

 Nestas condições e a essa altura, Gil e Caetano decidiram pelo exílio, onde ao 

menos, poderiam se livrar da sombra da perseguição política que os assolavam no 

Brasil. Mesmo que por decisão própria, não podemos considerar a escolha pelo exílio 

sem pautarmos o cerceamento do desejo que dela advém. Como Caetano mesmo 

sinalizou: “eu mais aceitei a decisão [pelo exílio] do que influi nela” (VELOSO, 2008 

p.412). Não se tratou, portanto, de uma decisão por um passeio ou uma visita a outro 

país. Tratou-se de uma fuga sem precedentes e sem esperanças de uma data de retorno. 

Caetano, desta maneira, não desejou por Londres. Londres é que se impôs ao artista 

(VELOSO, 2008). E, foi assim, nestas condições, que no final do ano de 1969, Caetano 

desembarca na fria e cinzenta capital inglesa.  

 Como já foi dito acima, os anos que passou exilado em Londres representou para 

Caetano o período mais sombrio de sua trajetória como artista da música popular 

brasileira (VELOSO, 2008). Não poderia se esperar por menos. Ser retirado a força da 

terra de suas maiores e principais identificações; ser-lhe negado o território de suas mais 

doces e firmes lembranças; ser-lhe negado os trópicos, acostumado com o Sol; ser-lhe 

negado amigos, parceiros e familiares. Tudo isso remete novamente Caetano àqueles 

sentimentos vividos na solitária do presídio no Rio de Janeiro. Sentimentos que 

remetem mais uma vez aos empuxos de um Estado assaltado pela pulsão de morte 

(FREUD, 1930[1929]/1996).  

                                                 
25 VELOSO, C. “The empty boat” (1969). 
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 Gilberto Gil, na canção “Back in Bahia” [“De volta a Bahia”]26, gravada no 

álbum “Expresso 2222”, no ano de 1971, e cantada recentemente com Caetano na turnê 

“Dois amigos, um século de música”, faz referência à tristeza por ser arrancado de sua 

terra. A música traz referências claras da saudade que Gil sentia do Brasil quando estava 

morando em Londres e serve de título a um dos capítulos finais de “Verdade Tropical” 

(VELOSO, 2008). Gil apresenta na canção a contradição e a distância, grande como o 

Atlântico, que há entre as terras brasileiras e as terras inglesas. Segue abaixo a canção: 

Lá em Londres, vez em quando me sentia longe daqui 

Vez em quando, quando me sentia longe, dava por mim 

Puxando o cabelo 

Nervoso, querendo ouvir Celly Campelo pra não cair 

Naquela fossa 

Em que vi um camarada meu de Portobello cair 

Naquela falta 

De juízo que eu não tinha nem uma razão pra curtir 

Naquela ausência 

De calor, de cor, de sal,de sol, de coração pra sentir 

Tanta saudade 

Preservada num velho baú de prata dentro de mim 

 

Digo num baú de prata porque prata é a luz do luar 

Do luar que tanta falta me fazia junto do mar 

Mar da Bahia 

Cujo verde vez em quando me fazia bem relembrar 

Tão diferente 

Do verde também tão lindo dos gramados campos de lá 

Ilha do norte 

Onde não sei se por sorte ou por castigo dei de parar 

Por algum tempo 

Que afinal passou depressa, como tudo tem de passar 

Hoje eu me sinto 

Como se ter ido fosse necessário para voltar 

Tanto mais vivo 

De vida mais vivida, dividida pra lá e pra cá.27 

 

 Gil, neste registro magnífico da música popular brasileira, canta a saudade do 

luar que se via junto ao mar verde da Bahia. Canta a “ausência”, a “falta” que se tinha, 

em Londres, de “calor, de cor, de sal, de coração pra sentir”. Ao contrário do Brasil, a 

capital inglesa é comumente conhecida por seus longos períodos chuvosos e cinzas, pela 

baixa temperatura dos termômetros e pela frieza, também, das relações pessoais. Um 

pouco disso podemos aludir a partir de um registro fotográfico de Caetano, numa das 

ruas de Londres. Vestido com casaco de pele animal e luva, Caetano traz no rosto a 

expressão da mesma “ausência”, da mesma “falta” cantada por Gilberto Gil na canção 

                                                 
26 Tradução nossa. 
27 GIL, G., “Back in Bahia” (1971). 
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“Back in Bahia”. Segue abaixo a fotografia que, além de registro, compôs uma pequena 

galeria de fotografias no LP “Caetano Veloso (1971)”, primeiro álbum gravado por 

Caetano, em Londres: 

Figura 9 - Caetano Veloso em Londres 

 

Fonte: https://phonybeatlemania.files.wordpress.com/2011/10/caetano-veloso-ii.jpg (2017) 

  

 No primeiro álbum gravado por Caetano Veloso durante o exílio londrino – 

“Caetano Veloso (1971)” – podemos, através de suas faixas, discutir alguns temas que 

servirão para pontuar o encontro de Caetano Veloso com a capital Inglesa. O disco 

possui um número pequeno de faixas – ao todo somam sete canções, incluindo “Asa 

Branca”, um grande sucesso de Luiz Gonzaga, que fecha o disco –, entretanto do pouco 

podemos extrair o muito. Exceto em “Asa Branca”, o disco apresenta todas as suas 

faixas na língua inglesa.  

 Já na primeira faixa – “A little more blue” – Caetano conta de um sentimento de 

estar se sentindo “um pouco mais triste28”. O autor narra alguns acontecimentos de 

tristeza que marcaram a sua vida, mas comenta que, sem saber porquê, naquele 

momento ele se sentia “um pouco mais triste”do que nos outros referidos momentos de 

tristeza. A seguir, apresentaremos a letra no seu conteúdo original e, posteriormente, 

                                                 
28 Tradução de “A little more blue”. Tradução nossa. 

https://phonybeatlemania.files.wordpress.com/2011/10/caetano-veloso-ii.jpg
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traçaremos um comentário, a respeito da primeira estrofe, que servirá de contribuição 

para nossa pesquisa. Ressaltamos, desde já, que as traduções a seguir são nossas. 

 

One day I had to leave my country, calm beach and palm tree 

That day I couldn't even cry 

And I forgot that outside there would be other men 

But today, but today, but today, I don't know why 

I feel a little more blue than then 

 

The day carmen miranda died 

They put a photograph in the magazine 

Her dead mouth with red lipstick smiled 

And people cried, I was about ten 

But today, but today, but today, I don't know why 

I feel a little more blue than then 

 

One morning they came around to take to jail 

I smiled at them and said - all right 

But alone in that same day's nigth I cried and cried again 

But today, but today, but today, I don't know why 

I feel a little more blue than then 

 

One night I saw a mexican film 

These twin brothers tryed to kill each other 

She opened her arms and got two bullets 

And died sweetly without a sigh 

But tonight, but tonight, but tonight, I don't know why 

I feel a little more blue than then 

 

One day I went down to the underground but 

I missed the last train 

And now that I'm just looking around 

I feel a little more blue than then 

Looking around 

I don't know why 

I feel a little more blue than then29 

 

 

 No primeiro verso da canção, Caetano conta exatamente sobre a tristeza do 

episódio do exílio – “One day, i had to leave my country” / Um dia, eu tive que deixar 

meu país – e sinaliza que neste dia ele não pode nem mesmo chorar (“That day I 

couldn’t even cry”). Aqui, já fica traduzido para os interlocutores o estado de tristeza 

que atravessou o artista ao ter que abdicar de sua terra natal, para fugir da perseguição 

do Estado de Exceção. No verso em que Caetano relata não ter podido nem mesmo 

chorar (no 2º verso), remete-nos a experiência narrada pelo artista, de sua prisão na 

solitária mínima do Rio de Janeiro. Caetano conclui, depois de se perguntar por que não 

                                                 
29 VELOSO, C. “A little more blue” (1971). 
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conseguia chorar, estando em condições tão mínimas de existência, que “essa 

intimidade do espírito com o corpo que o pranto propicia era-me negada (VELOSO, 

2008 p. 353).  

 Vejamos aqui como ficam claras, a partir deste relato, as marcas da exceção na 

história de Caetano Veloso ao ser perseguido, preso e, posteriormente, exilado. No 

entanto, o esforço pelo laço social (FREUD, 1930[1929]/1996) parece ser inesgotável 

em sua arte. Na segunda faixa do álbum – “London, london” –, apesar do estranhamento 

causado pelas ruas de Londres, Caetano se esforça por demarcar a presença do clima 

“civilizado” na capital inglesa. Numa das estrofes da canção, Caetano relata sobre a 

hospitalidade de um policial ao atender uma pergunta de um grupo de jovens, o que nos 

leva a possibilidade do contraponto com a polícia brasileira daquela época. “London, 

London”, de certa maneira, nos servirá aqui para demarcar o abismo entre o Estado 

Brasileiro assaltado pela pulsão de morte, e o Estado Inglês, garantido pelo Direito. A 

seguir, a canção: 

 

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 way clear 

I am lonely in London without fear 

I'm wandering round and round here, nowhere to go 

 

While my eyes go looking for flying saucers in the sky 

While my eyes go looking for flying saucers in the sky 

 

Oh Sunday, Monday, Autumn pass by me 

And people hurry on so peacefully 

A group approaches a policeman 

He seems so pleased to please them 

 

It's good at least, to live and I agree 

He seems so pleased, at least 

And it's so good to live in peace 

And Sunday, Monday, years, and I agree 

 

While my eyes go looking for flying saucers in the sky 

 Na primeira estrofe, Caetano aponta que, mesmo estando caminhando sozinho 

em Londres sem ter direção, ele cruza o caminho sem medo, pois as pessoas o deixam 

livre: “I cross the streets without fear / Everybody keeps the way clear”. Essa pontuação 
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do artista facilmente pode ser contraposta ao clima tenso vivido no Brasil: muita 

perseguição, muita vigilância, muito medo. A seguir – no segundo verso da quarta 

estrofe – Caetano reafirma a paz do passeio londrino: “and people hurry on so 

peacefully”. 

 Voltemos ao verso fundamental de “London, London”, que contém imagem 

justa a respeito da diferença entre o tratamento policial num Estado de Direito e num 

Estado de Exceção. Caetano relata nos dois últimos versos da quarta estrofe a cena de 

um grupo de jovens que abordam um policial e o mesmo se apresenta tão satisfeito em 

atendê-los: “a group approaches a policeman / He seems so pleased to please them”. 

Não era desta maneira que a polícia brasileira vinha se comportando. A serviço da 

exceção, a tropa policial do Brasil tornava comum um cotidiano de extrema brutalidade. 

Através de uma foto emblemática dos anos de chumbo no Brasil, podemos observar o 

abismo entre a cena cantada por Caetano em “London, London” e a realidade do 

tratamento da polícia brasileira com a juventude. Segue a fotografia: 

 

Figura 10 - Flagrante da violência policial na Sexta-feira Sangrenta no Brasil (1968) 

 

Fonte: Martins (2015). 
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 O esforço pelo laço social, ainda que do outro lado do atlântico, permanece em 

Caetano. Na sequência do disco, Caetano apresenta-nos a célebre “Maria Bethânia”. 

Toda a canção sugere uma exaltação à irmã atravessada por um refrão que mais parece 

um clamor: “ Maria Bethânia, please send me a letter! A wish to know thing are getting 

better.”30 / “Maria Bethânia, por favor, escreva-me uma carta! Eu preciso saber se as 

coisas estão melhorando” Caetano, através do afeto pela irmã, clama por uma notícia do 

Brasil.  

 Finalmente, importa-nos, neste momento, a canção que fecha o álbum de 1971: a 

canção “Asa Branca”, de Luiz Gonzaga. “Asa Branca” parece servir a Caetano como 

via de expressão de sua tristeza ao olhar para a situação do Brasil. A canção possui 

inúmeras referências que podem facilmente ser aludidas às marcas da Exceção. 

Acompanhemos a letra:  

Quando oiei a terra ardendo 

Qual fogueira de São João 

Eu preguntei, a Deus do céu, ai 

Por que tamanha judiação 

 

Que braseiro, que fornaia 

Nem um pé de prantação 

Por farta d'água perdi meu gado 

Morreu de sede meu alazão 

 

Inté mesmo a asa branca 

Bateu asas do sertão 

Entonce eu disse adeus Rosinha 

Guarda contigo meu coração 

 

Hoje longe muitas légua 

Numa triste solidão 

Espero a chuva cair de novo 

Para mim vorta pro meu sertão 

 

Quando o verde dos teus oios 

Se espaiar na prantação 

Eu te asseguro não chore não, viu 

Que eu vortarei, viu 

Meu coração31 

 

 Na interpretação de “Asa Branca” Caetano Veloso parece perguntar sobre o 

abismo do ódio e da exceção ao qual o seu país foi puxado: “Por quê tamanha 

judiação?”. A seguir, a letra da canção traz algumas referências a um lugar reduzido à 

                                                 
30 VELOSO, C. “Maria Bethânia” (1971). 
31 TEIXEIRA. H. & GONZAGA. L. “Asa Branca” (1947) 
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falta e à escassez: “Nem um pé de prantação / Por farta d’água perdi meu gado / Morreu 

de sede meu alazão”. O Sertão, na interpretação de Caetano, parece representar o Brasil 

dos anos de chumbo, onde “inté mesmo a asa branca, bateu asas”. Seria, aqui, o próprio 

Caetano a “asa branca” que “bateu asas do sertão”? Em Londres, “longe muitas léguas, 

numa triste solidão”, Caetano espera “a chuva cair de novo” pra ele voltar pro seu 

Sertão.  

 “Asa Branca” interpretada por Caetano Veloso guarda uma importante 

referência ao sentimento do artista naquela época sombria (VELOSO, 2008). Traz a 

marca de sua singularidade em produzir uma solução frente ao horror de sua época. 

Com Caetano, “Asa Branca”, poderíamos dizer, ganhou o status de uma canção do 

exílio.  

 Mais que a força da composição, apresenta-se a atualidade da interpretação. 

Caetano num dos trabalhos televisivos do instrumentalista francês Roland Holligger, 

apresentou a canção “Asa Branca”. Disponível no canal do YouTube32, na película 

percebemos a expressão de tristeza do artista ao interpretar uma canção tão densa, capaz 

de traduzir e organizar os sentimentos daquela época.  

 

Figura 11 - Caetano Veloso cantando “’Asa Branca” na França (1971) 

 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=W59QQG2jlS8 (2017) 

                                                 
32Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=W59QQG2jlS8> Acesso 22 de novembro de 

2017. 

https://www.youtube.com/watch?v=W59QQG2jlS8
https://www.youtube.com/watch?v=W59QQG2jlS8
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 A análise de algumas canções do primeiro álbum gravado por Caetano Veloso 

no exílio trouxe-nos alguma idéia a respeito do horror da época. O Brasil, para Caetano, 

era, como ele mesmo sinalizou na canção “A little more blue” acima (p. 62), um lugar 

de “praias mansas e palmeiras”. De repente, ver-se assim tão desterritorializado, longe 

de sua terra o fez sofrer as duras penas de um Estado que tem como base o rompimento 

com o projeto da evolução cultural, ou seja, com a promoção do laço social (FREUD, 

1930[1929]/1996). Frente a isso, Caetano relata que “Londres representou [para ele] um 

período de fraqueza total” (VELOSO, 2008, p. 415). 

 Londres pareceu ser para Caetano Veloso, o lugar onde todas as forças da 

exceção se canalizaram em distância – desta vez, geográfica. O projeto pela eliminação 

da diferença seguia pela imposição do exílio. O endurecimento do Regime Militar no 

Brasil – as incontáveis práticas de tortura, os milhares de desaparecidos, os milhares de 

mortos, etc – era um sintoma daquilo que Freud, desde “O Mal-estar na civilização” 

(1930[1929]/1996) vinha apostando a respeito do processo civilizatório: este estaria 

fadado a claudicar. Nem todo esforço cultural e educativo poderia fazer desaparecer de 

nós humanos os imperativos da pulsão de morte (FREUD, 1930[1929]/1996). Freud 

anunciava, no cenário conturbado do pós-guerra e do acirramento das disputas 

nacionalistas, os perigos de um Estado guiado pela exceção, ou seja, pela pulsão de 

morte. O autor aponta como saída a defesa e a promoção do laço social. Além disso, o 

esforço contínuo pela evolução do processo civilizatório. No Brasil, este processo se 

deu, dentre tantos outros, pelos esforços dos movimentos sócias da década de 1970, que 

culminaram na abertura democrática de 1985 e, posteriormente, na promulgação da 

Constituição Federal de 1988.   

 É, finalmente, Caetano, no fervor dos movimentos sociais da década de 1970, na 

linha do que nos propôs Freud, que nos lembra do lugar da “gente” no mundo: 

Gente olha pro céu 

Gente quer saber o um 

Gente é o lugar 

De se perguntar o um 

Das estrelas se perguntarem se tantas são 

Cada estrela se espanta à própria explosão 

 

Gente é muito bom 

Gente deve ser o bom 

Tem de se cuidar 
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De se respeitar o bom 

Está certo dizer que estrelas 

Estão no olhar 

De alguém que o amor te elegeu 

Pra amar 

 

Marina, Bethânia, Dolores, 

Renata, Leilinha, 

Suzana, Dedé 

Gente viva, brilhando estrelas 

Na noite 

 

Gente quer comer 

Gente que ser feliz 

Gente quer respirar ar pelo nariz 

Não, meu nego, não traia nunca 

Essa força não 

Essa força que mora em seu coração 

 

Gente lavando roupa 

Amassando pão 

Gente pobre arrancando a vida 

Com a mão 

No coração da mata gente quer 

Prosseguir 

Quer durar, quer crescer, 

Gente quer luzir 

 

Rodrigo, Roberto, Caetano, 

Moreno, Francisco, 

Gilberto, João 

Gente é pra brilhar, 

Não pra morrer de fome 

 

Gente deste planeta do céu 

De anil 

Gente, não entendo gente nada 

Nos viu 

Gente espelho de estrelas, 

Reflexo do esplendor 

Se as estrelas são tantas, 

Só mesmo o amor 

 

Maurício, Lucila, Gildásio, 

Ivonete, Agripino, 

Gracinha, Zezé 

Gente espelho da vida, 

Doce mistério33 

 

 

 

                                                 
33 VELOSO, C. “Gente” (1977). 



69 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A partir da conjunção entre o marco teórico da psicanálise e da metodologia 

indiciária, a presente monografia teve como objetivo geral, situar a obra de Caetano 

Veloso, entre os anos de 1967 a 1972, como uma tentativa de enunciação crítica 

singular do estado exceção que sustentara o Estado brasileiro na época da ditadura.  A 

partir, então, deste objetivo geral, desenvolvemos os seguintes objetivos específicos: 

• Apresentamos e analisamos de maneira breve a metodologia utilizada nesta 

pesquisa: o método indiciário.  

• Apresentamos e analisamos a formulação do conceito de pulsão de morte em 

Freud e como o mesmo pôde servir de viés explicativo para o Estado de 

Exceção. 

• Apresentamos a singularidade da formação de Caetano Veloso como artista 

tropicalista, a partir, principalmente de sua autobiografia “Verdade Tropical” 

(2008). 

• Apresentamos, a partir da arte e do posicionamento subjetivo de Caetano 

Veloso, entre os anos de 1967 a 1972, os indícios do Estado de Exceção que 

assolou o Brasil nos anos de chumbo. 

 

 O desenvolvimento do pensamento freudiano a respeito do conceito de pulsão de 

morte e, consequentemente, a localização em Freud do modelo da guerra preponderando 

sobre a noção de paz entre os seres humanos, permitiu interrogar se a guerra se define 

somente em situações extremas de ruptura do laço político entre os povos. Nossa 

intenção foi mostrar como o pensamento de Freud permite elucidar o funcionamento do 

Estado nas diversas versões da exceção – conforme foi o caso, em particular, da 

ditadura militar no Brasil.  

 O método indiciário permitiu isolar alguns aspectos da ditadura brasileira à luz 

do conceito de pulsão de morte, bem como posicionar a escrita poética e musical de 

Caetano Veloso na vertente da crítica e da solução para o profundo mal-estar da 

modernidade brasileira na época da ditadura.  
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 Caetano Veloso, num movimento que sempre atualizava sua escuta de 

“Desafinado” de João Gilberto, na década de 1950, ainda em Santo Amaro, posicionou 

sua arte durante os anos de chumbo no Brasil como possibilidade de resistência aos 

discursos hegemônicos de sua época. Num movimento alinhado aos ideais da 

contracultura de 1960, Caetano, através de sua música e do movimento tropicalista, 

lançou o Brasil no mundo, na efervescência cultural moderna. 

 Sua posição como artista não se deu de forma pacífica: viveu e sofreu as duras 

penas de um Estado assaltado pela pulsão de morte. Caetano Veloso com sua arte foi 

alvo, tanto do discurso reducionista da esquerda populista quanto da ação fascista do 

Governo Militar brasileiro. Aliás, para Caetano a atitude da esquerda e dos militares não 

se diferenciava em nada. Isso, podemos observar, através do discurso que Caetano, 

tomado pela ira, desbravou para a platéia inflamada, na apresentação da canção “É 

proibido proibir”, no III Festival Internacional da Canção. O artista, não conseguindo se 

apresentar – pois a platéia o vaiava muito e, ainda, atirava ovos, tomates e pedaços de 

madeira contra o artista – fez um longo e inflamado discurso: 

“Mas é isso que é a juventude que diz que quer tomar o poder? Vocês têm 

coragem de aplaudir, este ano, uma música, um tipo de música que vocês não 

teriam coragem de aplaudir no ano passado. São a mesma juventude que vão 

sempre, sempre, matar amanhã o velhote inimigo que morreu ontem. Vocês 

não estão entendendo nada, nada, nada, absolutamente nada [...] Vocês estão 

por fora! Vocês não dão pra entender. Mas que juventude é essa? Que 

juventude é essa? Vocês jamais conterão ninguém. Vocês são iguais sabem a 

quem? São iguais sabem a quem? Tem som no microfone? Vocês são iguais 

sabem a quem? Àqueles que foram na Roda Viva e espancaram os atores! 

Vocês não diferem em nada deles, vocês não diferem em nada!”34 

 Este trecho do discurso de Caetano, assim como os assuntos apresentados e 

discutidos neste trabalho, trás relevo àquilo que acontecia durante o período militar no 

Brasil, e que Freud (1930[1929]/1996) em “O Mal-estar na civilização” apontou como 

os sinais da guerra: a disseminação do ódio e da agressividade entre os homens.   

 Sobre o período analisado através do objeto desta monografia – a saber: a 

ditadura militar a partir da arte de Caetano Veloso – ainda resta muito para dizer e 

descobrir. Nossos esforços durante todo este trabalho, longe de esgotar os temas aqui 

                                                 
34 Transcrição de alguns trechos do discurso de Caetano Veloso, na apresentação de “É proibido proibir”, 

no III Festival Internacional da Canção, em São Paulo, em 1968. Áudio disponível no site YouTube 

através do link: https://www.youtube.com/watch?v=4xEz2uva_ZE Acesso: 27 de novembro de 2017. 

https://www.youtube.com/watch?v=4xEz2uva_ZE
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apresentados, girou em torno de validar como possibilidade de pesquisa dentro do 

campo das Ciências Humanas e Sociais o marco teórico da Psicanálise, assim como a 

perspectiva metodológica indiciária do campo da História.  

 Encerramos este trabalho de pesquisa com as seguintes indagações que, 

posteriormente, podem trazer a possibilidade de continuação deste trabalho de pesquisa: 

o que resta da ditadura nos dias atuais? Viveríamos, hoje, num Estado de Direito ou 

num Estado de Exceção?  
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