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Brega 

É arroz e feijão com tempero de mãe 

Brega 

É chorar de amor e paixão 

Brega 

É sonhar 

Brega 

É amar pelo resto da vida 

Sem ligar pra beleza perdida 

É não ter medo de envelhecer com você 

Brega 

É andar de mãos dadas na beira do mar 

Brega 

Love Story e Sonata ao luar 

Brega 

É ter o pé no chão 

Cabeça nas estrelas Deus no coração 

Errar e não ter medo de pedir perdão 

E nem perdoar 

Brega 

É ir com a esposa no motel 

Viver o ano inteiro em lua-de-mel 

É festa de criança e Papai- Noel 

É viver só de amor 

(Elymar Santos) 



RESUMO 

Este trabalho tem como proposta de investigação a análise das canções de Odair José, 

percebidas como representativas da sociedade brasileira nos anos de 1970 e 1980, 

evocações de seu comportamento social e político. A pesquisa tem como fonte 

documental, além das fontes escritas e, audiovisuais, também fonogramas, canções 

registradas em disco. Mediante a análise das letras, foram destacadas 3 canções 

exemplares do compositor, Vou tirar você desse lugar, Uma vida só (Pare de tomar a 

Pílula) e Deixe esse vergonha de lado, uma vez que indicam aspectos distintos do 

universo feminino evocado, a exemplo de mulheres que exerciam atividades ligada à 

prostituição, maternidade e ao trabalho doméstico. A escolha sobre a obra e a trajetória 

do compositor Odair José como alvo desta pesquisa justifica-se pelo considerável 

impacto que sua produção apresentou quanto ao grande sucesso de público e de 

mercado e, especialmente como indicativo do comportamento moral diante dos temas 

tratados nas músicas. Estende-se ainda às repercussões das temáticas abordadas em suas 

canções no tempo presente.  

 

Palavras-chave: Odair José. Representações de Mulheres. Música Brega 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

This work has as research proposal the analysis of the songs of Odair José, perceived as 

representative of Brazilian society in the years of 1970 and 1980, evocations of their 

social and political behavior. The research has as documentary source, besides the 

written and, audiovisual sources, also phonograms, recorded songs in disc. Through the 

analysis of the letters, were highlighted 3 exemplary songs of the composer, I will take 

you out of that place, A life alone (Stop taking the Pill) and leave this shame aside, once 

they imply distinct aspects of the evoked female universe, such as women engaged in 

activities linked to prostitution, maternity and housework. The choice of the work and 

the trajectory of the composer Odair José as object of this research is justified by the 

considerable impact that his production had on the great success of the public and the 

market, and especially as an indication of the moral behavior regarding the themes dealt 

with in the songs. It also extends to the repercussions of the themes addressed in his 

songs in the Present Time. 
  
Keywords: Odair José. Women's Representations. Music Brega.  
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INTRODUÇÃO 

 

Cada música que o cantor brega compôs, eu acho 

que relata o que aconteceu na vida dele. São 

músicas de amor, que falam em tristeza, alegria, 

decepção amorosa, traição, então eu acho que 

são coisas que quem ouve aquela música, que 

gosta, alguma coisa tem em comum, acho que já 

reviveu aquilo tudo. (ARITÂNIA, viúva de 

Adelino Nascimento, mulher de Cheiroso de 

Alagoas). 
1
 

 

A música brega, palavra usada para definir esse estilo musical, só começou a ser 

utilizada no início dos anos 1980, quando Eduardo Dusek lança sua música Brega e 

Chique (também dando nome a uma novela).  Segundo Paulo César de Araújo: 

Ao longo da década de 1970, a expressão utilizada é ainda “cafona”, palavra 

de origem italiana, cafóne, que significa individuo humilde, vilão, tolo. 

Divulgada no Brasil pelo jornalista e compositor Carlos Imperial, a expressão 

“cafona” subsiste hoje como sinônimo de “brega”, que, segundo a 

Enciclopédia da Música Brasileira, é um termo utilizado para designar “coisa 

barata, descuidada e malfeita” e a música mais banal, óbvia, direta, 

sentimental e rotineira possível, que não foge ao uso sem criatividade de 

clichês musicais ou literários (ARAÚJO, 2013, p. 20).  

 

Aurélio Buarque de Holanda, por exemplo, endossa a narrativa de origem que 

associa o termo “brega” à prostituição: a palavra incorporaria o “significado para o 

Nordeste, a expressão “zona brega” como o local onde está instalado o meretrício” 

(JOSÉ, 2002, p. 12).  

Henrique Autran Dourado em seu Dicionário de termos e expressões da 

música, define “estilo” como: maneira particular de se compor e tocar, associada a um 

compositor intérprete ou lugar (estilo alemão, estilo napolitano, estilo mozartiano, estilo 

rococó). No entanto, a palavra “estilo” em expressões como “estilo brega” parece estar 

mais ligada à noção de gênero, exposta no mesmo dicionário da seguinte forma: o 

“gênero” designa formas consolidadas de composição como o rock, o jazz, o lírico ou 

sinfônico. De maneira restrita pode indicar uma variedade de estilos e correntes 

musicais que comungam de certa identidade entre si (DOURADO, 2004, p. 146).  

O caráter pejorativo da palavra brega constitui uma regularidade enunciativa, 

materializada em outras diversas enunciações. Voltando-nos novamente à prática da 

estabilização de significados, encontramos no Novo Dicionário Aurélio o verbete brega 

                                                           
1
Trecho do documentário- “Vou rifar meu coração”, de Ana Rieper, 2011. Disponível em:< 

https://vimeo.com/56613157> Acesso em : 12/07/2017. 
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como correlato de “deselegante, cafona” palavras que, sob dadas condições de 

produção, apresentam sentidos negativos de repulsa.  

Segundo Araújo, a música denominada como brega tem sido sistematicamente 

esquecida pela historiografia da música popular brasileira. 

A produção da música “brega” ou “cafona” precisa ser estuda e pesquisada, 

uma vez que através da construção social da memória é possível identificar 

de que maneira ficou cristalizada em nosso país uma memória da história 

musical que privilegia a obra de um grupo de cantores e canções (ARAÚJO, 

2013, p. 16).   

 

O autor destaca três aspectos importantes deste grupo de cantores/compositores 

denominados pela sociedade, como cantores “cafonas”. Num primeiro momento, a 

mensagem de suas canções: grande parte delas traz a denúncia do autoritarismo e da 

segregação social existentes no cotidiano brasileiro. O segundo aspecto é a relação entre 

esta produção musical e o momento histórico: a maioria de seus autores e intérpretes 

alcança o auge do sucesso entre 1968 e 1978, período de vigência do Ato Institucional 

nº 5, sendo também proibidos e intimados pelos agentes da repressão e do regime. E o 

terceiro aspecto é a origem social do público e dos artistas: ambos oriundos dos baixos 

estratos da sociedade e boa parte deles tendo vivenciado as experiências da pobreza 

(ARAÚJO, 2013, p. 18).  

Esta geração de artistas denominados como cantores “cafonas” procuraram 

expressar em suas canções as questões que, como pessoas simples, tiveram que 

enfrentar, desde as desilusões amorosas e os problemas sociais vividos naquele 

momento. É importante perceber que essas composições, apesar de serem consideradas 

toscas, vulgares, ingênuas e atrasadas, representaram um corpo documental de grande 

importância, já que se referem a situações da população brasileira. É possível 

compreender em várias canções retratos de uma injusta realidade social, pois os artistas 

procuravam retratar os dilemas vividos por essa sociedade que estava à margem naquele 

momento. 

Odair José, ficou conhecido nacionalmente como “O terror das empregadas 

domésticas”
2
 pelo sucesso junto ao público feminino das camadas populares e, 

especialmente em meio às trabalhadoras domésticas. Compositor de letras diretas e, 

melodias simples, o músico goiano despertou o interesse popular durante a década de 

1970. Sua consagração em todo o país veio em 1973 com o lançamento da música Uma 

vida só, conhecida popularmente como Pare de tomar a pílula, seu maior sucesso o 

                                                           
2
 Odair José recebeu na época esse termo de “o terror das empregadas domésticas” pela cantora Rita Lee 

no Rock “Arrombou a festa” (Araújo, 2002, p. 280).  
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qual também lhe rendeu visitas ao Departamento de Censura. Essa canção atingia 

também aspectos de caráter político-social que incomodavam as autoridades do regime 

militar brasileiro.  

Segundo o historiador Paulo César Araújo, em seu livro “Eu não sou cachorro 

não” durante o período da ditadura militar, a música popular firmava um grande canal 

de expressão de uma ampla camada da população brasileira, que, neste sentido, não 

ficou calada, se pronunciou por meio de sambas, boleros e, principalmente baladas 

românticas. É nesse contexto que o cantor Odair José, destacou-se por canções que 

representavam determinadas realidades sociais. Causando dessa forma, um desconforto 

à censura de Diversões Públicas, uma vez que o cantor abordava temas que 

contrariavam a tradição dos costumes, enveredada em torno de valores morais 

conservadores.  

O interesse em pesquisar esse tema deu-se ainda na graduação, num seminário 

de Brasil República realizado em Rondonópolis- MT. Foi a primeira vez que tive 

leituras referentes a artistas denominados de “bregas”. Após esse contato, surgiu à 

vontade de conhecer mais sobre a produção artística e a vida do músico Odair José, pois 

fiquei encantada com as narrativas de suas canções. Mais tarde, foi criado um projeto 

sobre o cantor, problematizando as representações dos femininos em suas canções, após 

a entrada no mestrado, o título sofreu algumas alterações, mas não desvinculando-se da 

proposta de analisar temáticas que promoviam reflexões acerca dos papeis de mulheres.  

A presente dissertação analisou em que medida a música pode vir a ser 

considerado um documento histórico, através da produção musical do cantor Odair José. 

O cantor no início da década de 1970 expressava-se por meio da “canção”. Procurando 

definir o termo, o Dicionário de Música assim o apresenta:  

“Peça curta para voz sofista ou sem acompanhamento, em estilos simples. As 

canções são comuns a todas as culturas através dos tempos. (...)”
3
 

Nesse sentido, a historiadora Márcia Ramos de Oliveira ao definir a canção 

destaca,  

A canção é uma peça musical feita para ser cantada que não implica em uma 

demasiada especialização musical, podendo ser criada e executada de forma 

mais simples e que é um instrumento de expressão utilizado por todas as 

culturas ao longo da história. Contrariando, então, uma noção de senso 

comum, a canção não é qualquer música ou melodia, mas existe 

acompanhada sempre do canto, e portanto, da palavra cantada, que revela a 

fala (OLIVEIRA, 2002, p. 92).  

 

                                                           
3
 Dicionário de Música. Rio de Janeiro. Zahar Editores, 1985, p. 63 e 64.  
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Essa premissa parte do musicólogo Luiz Tatit ao dedicar-se ao estudo da 

canção em diversos textos produzidos, formulando ainda mais o significado do termo, 

ao criar o conceito de fala cantada.
4
 Este autor aponta para a indissociabilidade entre a 

letra e melodia na canção. Na falta de uma ou outra se descaracteriza a canção como tal 

(OLIVEIRA, 2002, p. 92).  

Para tanto, buscando identificar as noções de historicidade e contexto na 

observação da cena musical, recorreu-se aos procedimentos teórico-metodológicos 

abordados pelos autores, Márcia Ramos de Oliveira e Marcos Napolitano no tratamento 

dispensando às fontes, especialmente relacionadas às canções gravadas e fonogramas.  

A canção como documento histórico, dentro de um contexto tecnológico que 

possibilita sua gravação, requer cuidados por parte do pesquisador, que não deve fechar 

os olhos diante desse meio de expressão.  Segundo Oliveira,  

Tão importante quanto ter acesso à temática musical, é o fato de reconhecer 

na música um documento histórico. E mais específico ainda, reconhecer na 

canção, tal documento em que faz uso da palavra, junto dos significados que 

surgem na melodia simultaneamente. A canção, de certa maneira concilia o 

historiador com a tradição oral, visto que se apresenta como herdeira desta, 

associada ao desenvolvimento tecnológico que a possibilita. Para uma 

disciplina que durante muito tempo apoiou-se na palavra escrita como 

maneira de expressar-se, mas também de embasar-se em sua argumentação, a 

canção abre todo um leque de possibilidades na maneira de observar e 

interpretar a história, especialmente no que se refere à investigação de 

sensibilidade e imaginários coletivos (OLIVEIRA, 2002, p. 94).  

 

Ao analisar a canção como artefato cultural presente nos discos, deve-se ter 

consciência de sua dimensão polissêmica, que não se restringe somente a letra. Para ter 

acesso ao “leque de possibilidades” que a canção abre, o historiador necessita investigar 

o máximo das propriedades poéticas e musicais em conjunto. Assim, como parâmetros 

poéticos a serem investigados existem: o mote, a identificação do eu poético e seus 

possíveis interlocutores, o desenvolvimento, a forma, a ocorrência de figuras e gêneros 

literários; e a ocorrência de intertextualidade. Os parâmetros musicais investigados 

podem ser a melodia, o arranjo, o andamento, a entonação, o gênero musical e a 

ocorrência de intertextualidade (NAPOLITANO, 2002, p. 196-2008; OLIVEIRA, 2002, 

p. 105). É importante separar, momentaneamente, letra, estrutura musical, sonoridades 

vocais e outros efeitos extramusicais, para posteriormente rearticular esses elementos 

numa ampla crítica interna (NAPOLITANO, 2011, p. 272; OLIVEIRA, 2002, p, 26).  

                                                           
4
 Luiz Tatit tem muitos textos e livros publicados sobre o assunto, mas especificamente, ao desenvolver o 

conceito de fala cantada, pode ser citado o livro. O Cancionista: Composição de Canções no Brasil. São 

Paulo: Edit. Da USP, 1996.  
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Assim, considerando a proposta metodológica dos autores citados, a análise 

dessas fontes levou em conta sua instância primária de criação, no que foi possível, com 

a circulação e recepção, buscando os diversos sentidos históricos dessas fontes, 

construídos no tempo e espaço.  

Segundo o historiador, Marcos Napolitano,  

É importante pensar a canção, a partir de várias perspectivas, de maneira a 

analisar “como” se articulam na canção musical e poeticamente as tradições, 

identidades e ideologias que a definem, para além das implicações estéticas 

mais abstratas. É necessária a articulação entre “texto” e “contexto” para que 

a importância do objeto analisado não seja reduzida (NAPOLITANO, 2005, 

p, 77).  

 

É importante perceber a preocupação do autor em relação à análise da canção, 

pois foi muito comum, até o passado recente a abordagem da música popular 

centralizada unicamente nas “letras” das canções, levando a conclusões problemáticas e 

generalizando aspectos parciais das obras e seus significados.  

Nesse sentido, podemos compreender que um grande compositor de canções é 

aquele que consegue passar para o ouvinte uma perfeita articulação entre os parâmetros 

verbais e musicais de sua obra fazendo fluir a palavra cantada, como se estivessem 

numa perfeita sintonia. Segundo Napolitano,  

O efeito global da articulação dos parâmetros poético-verbal e musical é que 

deve contar, pois é a partir desse efeito que a música se realiza socialmente e 

esteticamente. Palavras e frases que são ditas podem ter um tipo de apelo ou 

significado no ouvinte, quando cantadas ganham outro completamente 

diferente, dependendo da altura, da duração, do timbre e ornamentos vocais, 

do contra ponto instrumental do pulso e do ataque ritmo, entre os elementos 

(NAPOLITANO, 2005, p. 80). 

 

Ou seja, é sempre importante levar em conta a subjetividade do ouvinte diante 

da experiência musical. Mas, é preciso certo cuidado em relação à subjetividade, pois a 

mesma deve ser problematizada até certo limite, até para ajudar a entender a inserção 

concreta da música na história e na sociedade. Para o historiador José Vinci de Moraes 

uma das maneiras de se compreender o pensamento musical de uma época é 

consequentemente nos aproximarmos dos sons produzidos no passado; assim é 

importante entender a construção, a difusão e funcionamento da música nas sociedades. 

A música trabalha com os sons e ritmos nos seus diversos modos e gêneros, e 

às vezes permite realizar as mais variadas atividades sem exigir atenção centrada do 

receptor, apresentando-se no nosso cotidiano de modo permanente e imperceptível. A 

canção e a música popular podem ser pensadas como uma fonte rica para compreender 

o cotidiano de certas realidades da cultura popular, ou seja, a história de setores da 
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sociedade pouco lembrada pela historiografia. Portanto, nós historiadores nos 

orientamos pelas sensibilidades e experiências construídas pelo objeto de pesquisa, na 

qual estabelecemos um diálogo entre o presente e o passado. Nesse sentido, podemos 

pensar em possibilidades de se escutar essas sonoridades do passado e compreender 

como as sociedades criaram seus sistemas de produções de sons e regimes de escuta.  

Para entender sobre essas sonoridades do passado, e a discussão da História do 

Tempo Presente, dialogamos com o historiador François Dosse, quando diz: “a história 

do tempo presente é entendida como uma reflexão sobre o “tempo”, ou seja, a mesma 

está na intersecção do presente e da longa duração que coloca como discussão a forma 

que o presente é construído no tempo” (DOSSE, 2012, p.6). Assim, ao estudar a 

trajetória e, as canções de Odair José sobre as representações de mulheres, partimos de 

discussões do presente, para compreender outros ângulos da história da música 

brasileira, em especial a “música brega”, que foi no passado, alvo de críticas e 

preconceitos.  

É importante lembrar, que “o historiador é levado a explicitar de onde ele fala, 

ou seja, é preciso tornar mais transparente seu ofício, suas ferramentas, ou as mediações 

que lhe permitem a construção de sua trama, pois a história é sempre um conhecimento 

feito de mediações” Devemos renunciar a uma postura de domínio do passado, e pensar 

sempre numa interpretação do passado (DOSSE, 2012:13). 

Nas palavras de Henri Rousso, a definição da História do Tempo Presente é de 

um passado que não está morto, de um passado que ainda se serve da palavra e da 

experiência de indivíduos vivos. (ROUSSO, 1998, p. 63). Dessa forma, a História do 

Tempo Presente é uma história inacabada: uma história em constante movimento, que 

traz como reflexão as categorias que se desenrolam diante de nós, portanto objeto de 

uma renovação sem fim. Segundo Oliveira,  

Apesar da evidente importância do registro sonoro como documento da 

história do século XX, poucos são os trabalhos historiográficos que se 

dedicam ao assunto, se comparados ao montante da produção neste campo 

envolvendo outras abordagens. A predominância da fonte escrita como 

suporte à pesquisa histórica é aparente, apesar da multiplicidade nas formas 

de registro que se apresentou a história deste século. Os registros de 

gravação, ainda que tenham começado em momento anterior, ao longo do 

século XX, especialmente a partir do cinema e música, frente ao 

desenvolvimento ao um grande público, alvo dos interesses da crescente 

indústria cultural (OLIVEIRA, 2002, p. 95- 96). 

 

Com isso, a atuação do pesquisador não se propõe a de ser um mero expectador 

que assiste passivamente aos materiais documentais sem tecer uma crítica plausível. A 

análise dos acervos digitais como fontes históricas deve estar alinhada a uma adequada 
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fundamentação teórico-metodológica na produção do conhecimento historiográfico. “o 

historiador do tempo presente não isola os seus objetos nem aborda apenas o instante”.  

Conforme explica a autora Marieta de Moraes Ferreira em relação à História do 

Tempo Presente,  

O século XX recebeu o estigma de objeto de estudo problemático, e a 

legitimidade de sua abordagem pela história foi constantemente questionada. 

A impossibilidade de recuo no tempo, aliada à dificuldade de apreciar a 

importância e a dimensão de longo prazo dos fenômenos, bem como o risco 

de cair no puro relato jornalístico, foram mais uma vez colocados como 

empecilhos para a história do século (FERREIRA, 2002, p. 318). 

 

O historiador Roger Chartier refere que,  “representar é fazer conhecer as 

coisas imediatamente pela pintura de um objeto, pelas palavras e pelos gestos”, por 

algumas figuras, por algumas marcas como enigmas, os emblemas, as fábulas, as 

alegorias. (CHARTIER, 2002, p. 31)  

Segundo Chartier, as representações sociais podem ser concebidas como 

algumas respostas onde a coletividade dá aos seus conflitos, divisões, violências reais 

ou potenciais, consentindo nas ações, constituindo uma força reguladora da vida 

cotidiana e coletiva. Pois é no centro das representações dos imaginários que o 

problema da legitimação do poder se encontra. E, como nenhum poder advém de 

qualquer princípio universal, físico, biológico ou espiritual, para se impor ele precisa ser 

legitimado por um conjunto de relações de sentido. Por isso, as representações sociais 

tornam-se inteligíveis e comunicáveis por meio da produção de discursos. Roger 

Chartier acrescenta ainda que, 

A fusão entre as informações e valores faz com que as representações sociais 

se constituam numa força unificadora que suscita a adesão dos indivíduos a 

um sistema de valores, práticas discursivas, intervindo nos processos de 

interiorização e, muitas vezes levando-as a uma ação comum (CHARTIER , 

2002, p. 31).  

 

Ao pensar as canções de Odair José como recurso de comunicação e 

representações de determinadas realidades, é importante compreender seu conjunto de 

problemas teórico-metodológicos que orientem o pesquisador para realizar uma 

abordagem instigante e produtiva do documento-canção. 

De acordo com a historiadora Miriam Hermeto,  

Como um produto cultural do século XX, apesar de tratar de diferentes 

temáticas e temporalidades, tem no processo crescente de urbanização e 

industrialização uma grande referência para a construção das representações 

sociais que produz, em termos globais, sempre um diálogo com as referências 

individuais e/ou locais dos sujeitos que a compõem (HERMETO, 2002, p. 

32).  
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Para Hermeto, a perenidade da canção dada pela gravação, tem implicações 

significativas nesse produto cultural, em vários aspectos. A partir do registro, por 

exemplo, altera-se a noção de autoria e ampliam-se as possiblidades de circulação- 

distribuição, comercialização e apropriação. Do ponto de vista da análise da canção 

como fonte, essa caraterística é essencial: ela não é produto da inspiração espontânea ou 

circunstancial, mas de reflexão e trabalho de revisão. Assim sendo, mais forte fica a sua 

natureza de documento-monumento, porque sua produção está condicionada a 

diferentes fatores e ela é destinada à perenidade (HERMERTO, 2012, p. 33).  

A narrativa cancional é basicamente composta dessas formas de 

representações, por meio de criação de imagens que se materializam no encontro de 

melodia e texto. Em geral, as canções misturam os diferentes tipos de representações 

nas narrativas. De qualquer forma, ao criarem suas narrativas, os cancionistas os 

sujeitos que produzem a canção, sob a forma de articulação ente melodia e letra têm 

muito a dizer sobre o seu próprio tempo e as concepções nele presentes, mesmo que o 

tema da canção se refira a outro tempo histórico (do passado ou do futuro). As 

representações por sua vez se traduzem nos temas abordados, que podem ter as mais 

diferentes abordagens melódicas ou poéticas, o que faz com que o conceito de canção 

popular brasileira abarque diferentes gêneros musicais. 

Esta dissertação utiliza-se de fonogramas gravados do século XX, elas formam 

um corpo documental relevante para este trabalho, tendo em vista a produção 

consistente de Odair José, sobretudo na década de 1970. A importância dessas fontes dá 

sentido ao recorte temporal da pesquisa, pois as primeiras interações com o mercado 

fonográfico se dá no começo dos anos de 1970, onde Odair José destaca-se com um dos 

maiores vendedores de discos.  

Outras fontes históricas que se apresentam atualizadas pelo tempo também 

foram utilizadas no trabalho, como os periódicos, jornais e, revistas, dos diversos 

campos artísticos pelos quais Odair José repercutiu. As buscas se deram por publicações 

que citavam o nome do cantor. Além de pesquisas feitas na internet em sites de busca e, 

na Hemeroteca da Biblioteca Nacional. Esse direcionamento metodológico, somado às 

perguntas que norteiam a pesquisa, pode ajudar na compreensão em determinadas 

passagens do artista nos seus diversos campos de atuação.  

Para pensar sobre as questões de gênero nas canções analisadas, a historiadora 

Joana Maria Pedro, em seu texto “Traduzindo o debate: o uso da categoria gênero na 

pesquisa histórica” aborda categorias como: “mulher”, “gênero” e “sexo”. Para o 
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feminismo, a palavra “gênero” passou a ser usado no interior dos debates que se 

travavam para subordinação das mulheres, como movimento social visível, tem vivido 

segundo a autora, algumas ondas.  O feminismo de “primeira onda” teria se 

desenvolvido no final do século XIX e centrado nas reivindicações dos direitos 

políticos, como o de votar e ser eleita, nos direitos sociais e econômicos, como o de 

trabalho remunerado, estudo, propriedade e herança.  

O feminismo chamado de “segunda onda” surgiu depois da Segunda Guerra 

Mundial, e deu prioridade às lutas pelo direito ao corpo, ao prazer, e contra o 

patriarcado, entendido como o poder dos homens na subordinação das mulheres. A obra 

de Odair José surge exatamente nesse contexto. Naquele momento uma das palavras de 

ordem era: “o privado é político”.  

Porém, na chamada “segunda onda”, a palavra gênero ainda não estava 

presente. A categoria usada na época era “Mulher”. Esta pensada em contraposição à 

palavra “Homem” considerada universal, ou seja, quando se queria dizer que as pessoas 

são curiosas, por exemplo, dizia-se de forma genérica “o homem é curioso”. Aqui a 

palavra homem pretendia incluir todos os seres humanos. Era justamente o que as 

pessoas dos movimentos feministas estavam questionando, ou seja, era que o universal, 

em nossa sociedade é masculino, e que elas não se sentiam incluídas quando eram 

nomeadas pelo mesmo.  

Segundo Pedro, o que o movimento feminista reivindicava o fazia em nome da 

“Mulher” e não do “Homem”, mostrando que o “homem universal não incluía as 

questões que eram específicas da “mulher””. Por exemplo: o direito de ter filhos quando 

quiser, a luta contra a violência doméstica, a reivindicação de que as tarefas do lar 

deveriam ser divididas, enfim, era em nome da “diferença”, em relação ao “homem”, 

aqui pensado como ser universal, masculino, que a categoria “Mulher” era reivindicada.  

Dessa forma, era como “Mulher” que elas reafirmaram uma identidade, 

separada da de “Homem”. E era em nome desta identidade que nesta “segunda onda” 

constitui-se a prática de realizar grupos de reflexões compostos somente por mulheres. 

O argumento para que estes grupos fossem formados exclusivamente por mulheres, foi 

muito bem explicado por François Colin. Segundo ela, a presença dos homens nas 

reuniões freava as palavras e as iniciativas das mulheres, por isso, era para escapar a 

estes freios que os movimentos feministas não aceitavam reuniões mistas. Nessas 

reuniões as mulheres percebiam por meio de suas narrativas, o que tinham acontecido 

com elas individualmente, como que em cada etapa da vida, infância, adolescência, 
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maturidade, tinha vivido seu corpo de forma diferente e sofrido preconceitos, as 

violências, enfim, os impedimentos de se desenvolver plenamente. Assim, era comum 

elas concluírem que como tinha dito Simone de Beauvoir, era a cultura dominada pelos 

homens, que as tinha tornado submissas e com tão baixa autoestima.  

Esta perspectiva “separatista”, somente de reunir mulheres, como se pode ver, 

baseava-se numa identidade considerada comum a todas, ou seja, todas as pessoas que 

possuíam um mesmo sexo, no caso, o feminino, eram identificadas como “mulher” e 

passavam a ser pensadas como submetidas ao sexo masculino, sendo, portanto, alvos da 

mesma forma de opressão. Entretanto, o próprio uso da categoria “mulher” sofria 

interpretações das mais diversas, dependendo da maneira como entendiam as relações. 

Foi principalmente no contexto norte americano, que esta categoria foi criticada com 

mais eficácia (PEDRO, 2005, p. 6).  

Contudo, mulheres negras, índias, pobres, trabalhadoras, muitas delas 

feministas, reivindicaram uma “diferença dentro da diferença”. Ou seja, a categoria 

“mulher” que constituía uma identidade diferenciada da de “homem”, não era suficiente 

para explica-las. Elas não consideravam que as reivindicações as incluíam. Todo este 

debate fez perceber que não havia a “mulher”, mas sim as mais diversas “mulheres”, e 

que aquilo que formava a pauta de reivindicações de umas, não necessariamente 

formaria a pauta de outras. É o que podemos perceber nas canções analisadas do cantor 

Odair José, cada temática abordada discutem-se diferentes papeis atribuídas as 

mulheres, a prostituta, a mãe e a doméstica.  

A sociedade possui as mais diversas formas de opressões, e o fato de ser uma 

mulher não a torna igual a todas as demais. Assim, a identidade de sexo não era 

suficiente para juntar as mulheres em torno de uma mesma luta. Diante disso, o termo 

“mulher” passou a ser substituído em várias reivindicações, pela categoria “mulheres”, 

respeitando-se então o pressuposto das múltiplas diferenças que se observavam dentro 

da diferença. E, que a explicação para a subordinação não era a mesma para todas as 

mulheres, e nem aceita por todas. Porém, era preciso não esquecer que, mesmo 

prestando atenção nas diferenças entre as mulheres, não era possível esquecer as 

desigualdades e as relações de poder entre os sexos.  

Segundo Pedro,  

Convém destacar que, independentemente de usar a categoria “mulher” ou 

“mulheres”, a grande questão que todas queriam responder, e que buscavam 

nas várias ciências, era o porquê de as mulheres, em diferentes sociedades, 

serem submetidas à autoridade masculina, nas mais diversas formas e nos 

mais diferentes graus. Assim, constatavam, não importavam o que a cultura 
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definia como sendo atividade de mulheres: esta atividade era sempre 

desqualificada em relação àquilo que os homens desta mesma cultura, faziam 

(PEDRO, 2005, p. 7). 

 

Assim como, no movimento feminista, foi do interior da categoria mulheres 

que surgiu a categoria gênero, foi também entre as historiadoras que estavam 

escrevendo sobre história das mulheres que a categoria de análise “gênero” passou a ser 

utilizada.  Estas foram inspiradas, na maioria pelo texto muitas vezes citado, da autora 

Joan Wallch Scott: “Gênero: uma categoria útil de análise histórica”, publicado no 

Brasil em 1990.  Neste texto, Scott retoma a diferença entre sexo e gênero, já 

empregada na década de 1960, entretanto, ela o articula com a noção de poder. Ela 

informa que sua definição de gênero:  

[...] tem duas partes e diversas subpartes. Elas são ligadas entre sim, mas 

deveriam ser distinguidas na análise. O núcleo essencial da definição repousa 

sobre a relação fundamental entre duas proposições: o gênero é um elemento 

constitutivo de relações sociais fundadas sobre as diferenças percebidas entre 

os sexos e o gênero é um primeiro modo de dar significado às relações de 

poder (SCOTT, 1990, p. 14).  

 

Para Scott, o gênero é constituído por relações sociais: estas estavam baseadas 

nas diferenças percebidas entre os sexos e, por relações sociais: estas percebidas entre 

os sexos e, por sua vez, constituíam no interior de relações de poder. Dessa forma, 

concluía Scott, “gênero é a organização social da diferença sexual”.  Por outro lado, ela 

lembrava que gênero não refletia ou implementava diferenças físicas e naturais entre 

homens e mulheres, mas “um saber que estabelece significados para as diferenças 

corporais”.  

O que levava esta autora, ao teorizar sobre o “gênero”, era a mesma coisa que 

motivava o movimento feminista e as historiadoras feministas a escreverem a história 

das mulheres, ou seja, “apontar e modificar as desigualdades entre homens e mulheres”.  

Portanto, o que ela pretendia era propor uma análise sobre como as hierarquias de 

gênero são construídas, legitimadas, contestadas e mantidas.   

Desta forma, uma história feminista torna-se uma maneira de fazer a crítica 

como esta história é narrada e como esta disciplina atua tornando-se um “lugar de 

produção de saber de gênero”. Segundo Pedro,  

Para as historiadoras, o uso da categoria de análise gênero significava, como 

lembrou a historiadora Natalie Zeman Davis em 1974, combater o 

determinismo biológico, focalizando a relação entre homens e mulheres, 

compreendendo as significações do gênero no passado. Traduzindo: elas 

estão os convocando para observar o que significava ser homem ou mulher 

no passado (PEDRO, 2005, p. 12).  
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Os textos de Scott passaram a ser traduzidos e publicados no Brasil a partir de 

1990, e sua influência foi muito grande na historiografia.  Poucos são os trabalhos que 

discutem gênero que não a citam, mesmo que seja pra refutá-la.  Algumas historiadoras, 

que escreviam sobre história das mulheres, continuaram a fazê-lo, entretanto, usando a 

categoria gênero. O uso da categoria de análise “gênero” na narrativa histórica passou a 

permitir que as pesquisadoras e os pesquisadores focalizassem as relações entre homens 

e mulheres, analisando como em diferentes momentos do passado, as tensões, os 

acontecimentos foram produtores do gênero. A professora Marlene de Fáveri, em sua 

tese de doutorado, narra como homens e mulheres de diferentes etnias envolveram-se de 

maneira diferenciada com o cotidiano da guerra, em Santa Catarina, mostra como a 

guerra, teve um significado diferente para cada pessoa, em vista do gênero e da etnia.  

Assim, optou-se dividir a dissertação em dois capítulos, com tópicos que 

dialogassem e abarcassem as discussões propostas. No primeiro capítulo, concentra-se 

numa breve trajetória do cantor Odair José, foram analisadas as primeiras experiências 

musicais do artista nos diversos campos musicais em que atuou. Utiliza-se como aporte 

metodológico o livro do historiador Paulo César de Araújo, “Eu não sou cachorro não”, 

onde o autor apresenta a música denominada como “brega”, sobretudo, enquanto forma 

de representação do cotidiano de uma parcela que estava à margem da sociedade 

naquele contexto. Foi importante também, apresentar no capítulo a discussão sobre o 

processo da Censura Musical e o da Indústria Fonográfica, a fim de compreender a 

circulação das canções de Odair José durante esse período. Utilizamos como 

referências, as autoras Maria Tosta Dias, Miriam Hermeto e Maika Lois Carocha.  

No segundo capítulo, destaca-se para a análise das representações de mulheres 

nas canções Vou tirar você desse lugar Uma vida só (Pare de tomar a pílula) e Deixe 

essa vergonha de lado às canções deste estudo foram escolhidas para perceber as 

diferentes relações de mulheres,  representadas na música e letra, a prostituta, a 

mulher/mãe e a empregada doméstica. Traçou-se também uma breve trajetória do 

feminismo que surge durante a ditadura militar, com a intenção de compreender as lutas 

e as manifestações feitas pelas mulheres nesse período. Para tanto, utilizamos como 

aporte teórico, os autores, Joana Maria Pedro, Céli Regina Jardim Pinto e Losandro 

Tedeschi. 
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CAPÍTULO 1- A TRAJETÓRIA DE ODAIR JOSÉ E O CONTEXTO 

HISTÓRICO DA DÉCADA DE 1970 

 

O cantor/compositor Odair José nasceu em 16 de agosto de 1948, em 

Morrinhos-Goiás, cresceu na rotina de uma família tipicamente interiorana, sendo o 

quarto filho de Conceição José de Araújo e Antônio Rodrigues de Araújo, tornou-se um 

dos maiores vendedores de discos na década de 1970 e tornou-se popular na música 

brasileira. Seus pais eram agricultores, mas ele pôde frequentar boas escolas junto com 

seus quatro irmãos: Luiz Gerci, Maria Alice, Lurdes Araújo e jornalista e compositor 

Donizete, caçula e parceiro em diversas composições ao longo da vida. 

Por volta de 1966, o cantor muda-se para o Rio de Janeiro com a intenção de 

“tentar a vida”. No início, dormiu pelas ruas, enfrentou a indiferença que se tem com os 

menos favorecidos economicamente, a truculência policial e conviveu diariamente, com 

o drama social que até então jamais o atingia em Goiás: a fome e o frio. Por dormir nas 

ruas e frequentar diversos “cortiços” diferentes ele conviveu com prostitutas e viciados 

em drogas. As noites pelas ruas do Rio de Janeiro e principalmente a convivência com 

vários grupos marginalizados da sociedade começaram a despertas as observações do 

goiano para questões sociais.  

Odair José apesar da dificuldade financeira e do restrito ciclo de amizades, 

conseguiu algumas oportunidades para se apresentar em bares, casas noturnas e nos 

chamados “inferninhos” 
5
 da cidade. O cantor conviveu diretamente com a questão da 

prostituição e das traições amorosas, fatores que levaria para as composições de suas 

canções. O goiano tentou, durante um bom tempo, em portas de gravadoras, apresentar 

seu trabalho, expor suas ideias e canções, mas sempre lhe era negado uma oportunidade. 

Esta só veio após muita insistência do artista ao produtor e compositor Rossini Pinto, 

que na época era um dos grandes renomados produtores, devido sua parceria de trabalho 

como o já famoso cantor Roberto Carlos. Rossini Pinto, um dos grandes responsáveis 

pelo sucesso estrondoso da Jovem Guarda, como costumam dizer, não era uma pessoa 

fácil de lidar e não era dos mais simpáticos, mesmo assim depois de várias tentativas 

aceitou ver o que Odair José tinha para lhe mostrar (CAVALCANTI, 2015, p. 33).  

                                                           
5
 A expressão ‘inferninhos’ se difundiu em áreas de prostituição, a partir dos anos 1950. Refere-se às 

casas noturnas, aos prostíbulos, considerados locais de traições, bebidas e âmbitos de transgressões 

morais. Sempre havia um cantor ou conjunto que se apresentava pelas madrugadas nesses locais e 

preferencialmente trocavam músicas românticas.  
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A primeira gravação de Odair José, assim como a maioria dos cantores que 

estavam iniciando a carreira em grandes gravadoras, foi um compacto simples, lançado 

em 1969 com a canção “Uma lágrima” 
6
 pelo selo Genial da CBS, criado por Rossini. 

Certamente a gravadora e o produtor não acreditavam que esse compacto tivesse grande 

repercussão, afinal a gravadora possuía uma respeitável cast artístico. Roberto Carlos, 

Erasmo Carlos, Wanderléia e outros famosos artistas naquele momento.  

O que não se esperava era que, a canção Uma lágrima foi uma das canções 

mais executadas, principalmente na cidade de São Paulo. No ano de 1969, Odair José 

foi aceito para gravar seu primeiro Long Playing pela mesma gravadora. O disco, com 

muitas influências da Jovem Guarda principalmente devido ao produtor Rossini Pinto, 

foi lançado no mesmo ano e recebeu o título de “Minhas Coisas”, nome de uma das 

canções que acabaria sendo o “carro chefe” do disco.   

Porém, mesmo tendo certo êxito com suas primeiras gravações em 1969, Odair 

José não foi alvo de investimentos da gravadora CBS, devido à preferência desta por 

artistas já consagrados e que davam excelentes retornos financeiros, como Roberto 

Carlos e Erasmo Carlos. Não havia um interesse por parte da gravadora em mantê-lo, 

até porque seu sucesso poderia ser rápido e passageiro e suas gravações ainda tinham 

vários elementos da Jovem Guarda mesmo esse estilo não sendo sua maior influência e 

sim uma necessidade comercial. Após o lançamento do primeiro disco, apesar de ter 

conquistado certo sucesso, Odair José continuava recebendo pouco reconhecimento por 

parte da gravadora.   

No segundo semestre de 1972, após ter assinado com a nova gravadora 

Phonogram, Odair José lançou um compacto duplo com 4 faixas no fim de outubro, de 

imediato, a faixa Essa noite você vai ter que ser minha, chegou ao topo das vendagens.  

A letra precisou passar pelos censores, em 12/06/1972, e foi liberada sem maiores 

problemas.
7
 Nas duas semanas iniciais de seu lançamento, a canção manteve-se em 

primeiro lugar de vendas no Estado de São Paulo, como mostra os documentos abaixo:  

                                                           
6
 A canção Uma lágrima fez parte também do primeiro LP Minhas Coisas, do cantor Odair Jose, lançada 

em 1969. Essa canção foi regravada recentemente pelo grupo mineiro Pato Fu, no tributo Vou tirar você 

desse lugar.  
7
 Fonte: Arquivo Nacional Base de dados. Letras Musicais. Referência: PH. 0. TXT. 5893, 12/06/1972. 
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Figura 01 

Fonte: IBOPE-AEL, 1972. 

 

Figura 02 

Fonte: IBOPE-AEL, 1972. 
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Com essa canção Odair José, mesmo antes de lançar o Long Playing na nova 

gravadora, já apresentava sinais à Phonogram de que esta tinha feito um excelente 

investimento em contratá-lo. A partir dos dois sucessos, a empresa resolveu adiantar o 

lançamento do disco ainda para o fim de 1972, e várias canções do disco atingiram as 

paradas de sucesso e figuraram entre as 10 mais tocadas por vários meses 

(CAVALCANTI, 2015, p. 59).  

A crítica musical nesse momento, redirecionava suas observações mais 

ferrenhas do grupo musical de jovem guardista para um novo grupo musical, 

denominado como “cafona”. Segundo o historiador Ivan Luiz Cavalcanti,  

Ao estudarmos o panorama musical dos anos da ditadura militar 

necessariamente devemos atentar para importantes movimentos musicais que 

construíram um sólido trabalho artístico ligado à canção popular e reforçaram 

a música nacional como importante veículo de discursos sobre protesto 

político, arte, liberdade sexual e problemas sociais em geral. Essa análise 

deve ser feita não levando em conta juízos de valor e sim  arregimentando as 

ricas e ecléticas obras musicais dentro da história da música brasileira 

(CAVALCANTI, 2015, p. 37).  

 

Dessa forma, podemos localizar, a partir do final dos anos 1960 e início dos 

1970, o movimento musical que foi pejorativamente denominado pela crítica musical 

como romântico e sua ascensão dentro do panorama da música brasileira. Essa 

denominação e rejeição vindas da imprensa  foram justificadas por dois grandes 

motivos: 1) seu caráter “alienado” e “simplório”, com letras que se restringiam a chicles 

melodramáticos, 2) seu caráter popular, produzido e consumido majoritariamente por 

pessoas pertencentes às classes populares, fora dos padrões técnicos e formais 

dominantes. Em suma, tratava-se de uma mistura de incapacidade técnica com ausência 

de sentido. Para a imprensa, as canções elaboradas por esses artistas não tinham nenhum 

sentido social, não tinham aparentemente preocupações estéticas, por isso, ela acusava 

os cantores desse segmento de fazer o “mais do mesmo” (CAVALCANTI, 2015, p. 37).  

Todavia, é preciso observar que esse mesmo grupo que a imprensa criticava 

naquele momento, ocupava grande colocação no mercado de discos, a rádio acabava 

sendo ainda (terem sido mais favorecidos pela mídia televisa que tinha nas atrações 

musicais o principal triunfo da audiência). As rádios ainda eram, até o fim dos anos 

1970, essencialmente AM e foi justamente por elas que fonogramas chegaram aos 

ouvidos dos menos favorecidos, ou seja, das classes mais pobres. A rádio foi 

fundamental para o êxito de tais artistas.   
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Além disso, atentamos para o mapeamento de venda desenvolvido a partir das 

estatísticas de discos fornecidos pela NOPEM (Nelson Oliveira Pesquisas de Mercado). 

Abaixo observemos tais vendagens.  

 

Figura 03 

Fonte: NOPEM, (1965-1979) 

 

Ao analisar o quadro, percebe-se que a música romântica, esteve sempre entre 

as mais vendidas. Ou seja, boa parte do impulso da indústria de discos fez com que em 

1974 a RCA e a EMI- Odeon criassem novos estúdios (em 1975 a Warner se instala no 

Brasil) vieram das grandes vendagens desses artistas, que a imprensa insistia em 

criticar. 

No ano de 1972, as grandes gravadoras passaram a perceber que os cantores 

populares, mesmo que bastante criticados pela crítica musical e com letras 

aparentemente bem simples, eram os grandes atrativos de vendas, que seus hits eram os 

mais tocados nas rádios. Diante desse quadro, essas empresas criaram estratégias de 

diferenciação de vendas no país. Passaram a ter dois elencos de músicos distintos: os 

artistas populares: “cafonas e comerciais” que vendiam muito, recebiam pouco e davam 

uma grande margem de lucro para as gravadoras (mesmo sua produção sofrendo mais 

controle das grandes gravadoras e recebendo menos investimentos para a produção e a 

divulgação dos discos) e os artistas denominados da “MPB”, que ao contrário recebiam 
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grandes investimentos para seus discos, altos cachês, porém não rendiam como os 

populares. Em suma, os cantores populares “cafonas” vendiam muito para custearem os 

discos dos artistas cults,
8
 apesar da grande propaganda em torno dos artistas da MPB, os 

mais populares e menos custeados eram os que mais vendiam.  

Odair José lançou o disco Assim sou eu (1972), apenas dois meses após o 

lançamento do compacto duplo. Seu disco já tinha vendido cerca de 200.000 cópias no 

início de 1973. Isso era algo bastante representativo para o primeiro disco de um artista 

em uma gravadora. É importante ressaltar que a Phonogram dividia seu “cast” artístico. 

Haviam dois selos de vendas no Brasil: o azul, Philips e o vermelho, Polydor.  

No selo Philips, figuravam artistas como Caetano Veloso, Maria Bethânia e 

Gilberto Gil. A produção a divulgação e montagem do disco desses artistas eram 

financiadas com um alto investimento, não havia pressão em termos de tempo (eles não 

tinham de lançar discos todos os anos). Já o selo Polydor era aquele mais popular, desde 

a capa dos discos, seus materiais, sua divulgação, até a própria forma de gravação e 

sonoridade. Curiosamente, era desse selo que saíam os artistas com mais vendagem no 

mercado brasileiro. Após o lançamento desse disco, o cantor começava a se consolidar 

como um dos maiores nomes da indústria de discos. Era cobiçado em vários eventos 

populares e aos poucos começava a chamar atenção também pelas temáticas polêmicas 

que trazia em suas canções.  

Segundo Odair José,  

O que rolava antigamente na música popular brasileira era o namoro no 

portão sob a luz do luar- diz ele- e eu vim falando de cama, de pílula, de puta, 

de empregada doméstica, porque essa é a realidade do Brasil. E eu sou um 

cantor de realidade. Eu não sou um cantor de sonhos. Eu sempre digo isto 

para as pessoas: não ouçam meus discos esperando ouvir sonhos, vocês vão 

ouvir a realidade. “Então foi por isso que eu me tornei um artista polêmico e 

a censura começou a me proibir” (ARAÚJO, 2013, p. 57). 
 

A temática da prostituição feminina foi incorporada ao repertório em 1972, 

quando Odair José alcançou grande sucesso com a balada Vou tirar você desse lugar,
9
 e 

que contou também com a admiração de outro compositor baiano: Dorival Caymmi.  

Certa vez no camarim de um show da Nana- Dorival Caymmi fez um 

comentário que me trouxe grande satisfação pessoal. Ele botou aquela 

mãozona gordona sobre meu ombro e falou: Odair, eu sou apaixonado por 

aquela sua canção que diz eu vou tirar você desse lugar. De todos nós 

                                                           
8
 Expressão aqui utilizada para designar artistas que traziam elementos eruditos, fosse à questão textual, 

como na estética dos arranjos musicais.  
9
A gravação de Odair José ocupou o 1º lugar na lista dos compactos simples mais vendidos na semana de 

5 a 10 de junho de 1972, no Rio. Fonte: Ibope- Pesquisa sobre venda de discos- Acervo do Arquivo Edgar 

Leunenroth / Unicamp. Letra da canção segue anexo.  
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compositores, você foi quem melhor descreveu a história da puta (ARAÚJO, 

2013, p. 149). 

 

1.1 ODAIR JOSÉ: “BREGA” OU CULT?  

 

Em 1973, o cantor viveria dois momentos marcantes em sua carreira. O 

primeiro foi à participação dele, a convite de Caetano Veloso, no show Phono 73, que 

incluía os maiores nomes da MPB e, o segundo foi o lançamento do seu disco intitulado 

Odair José.  

 

Figura 04 

Fonte: Odair José/ Facebook (reprodução), (1973) 

Segundo Odair José,  

A ideia de cantar junto não foi minha, foi do Caetano, e quando eu fui 

procurado para fazer aquilo eu falei pro presidente da gravadora, o André 

Midani “eu não entendo este convite”. Aí o Midani respondeu: quer 

entender? Então vá falar com o cara. Eu também não entendo. A Phonogram 

me alugou um teco-teco e eu fui encontrar o Caetano, que estava escondido 

num sítio de uma cidadezinha do interior de São Paulo.  Eu queria conversar 

com ele justamente porque eu não entendi aquele convite. E chegando ali 

ficamos na varanda tomando Coca-Cola e tal, E o Caetano me convenceu de 

que seria importante a gente cantar junto naquele show (ARAÚJO, 2013, p. 

203).  

 

Em maio, a Phonogram organizou no Palácio das Convenções do Anhembi em 

São Paulo, uma exposição musical intitulado Phono 73, espécie de festival não 
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competitivo. Todo o elenco da gravadora foi mobilizado para quatro dias de shows, que 

reuniram Chico Buarque, Gilberto Gil, Elis Regina, Gal Costa, Jorge Ben, Nara Leão, 

Ivan Lis, Raul Seixas, Maria Bethânia e, também Odair José cantando em dueto com 

Caetano Veloso. 

 

Figura 05 

Fonte: Odair José / Facebook (reprodução), (1973) 

 

Uma grande parte dos shows foi apresentada em dupla. Depois do número solo, 

o artista convidava ao palco outro colega (sem que o público soubesse qual seria) e 

ambos cantavam uma música juntos. Anunciado como “uma noite incrível reunindo o 

maior espetáculo de música brasileira de todos os tempos” 
10

 o show de Caetano Veloso 

com o convidado foi o último da mostra Phono 73.  

Assim que Odair José subiu ao palco atrapalhando o público que estava ali para 

ouvir Caetano Veloso, Odair se deparou com a vaia do Palácio das Convenções do 

Anhembi. “Foi uma ofensa. Quem veio aqui não queria ver nem ouvir um artista desse 

nível”, justificou uma jovem ouvida no fim da apresentação pela reportagem da Folha 

de S. Paulo. “Essa do Caetano eu não entendi”, exclamou uma estudante universitária 

procurada pela mesma reportagem. Outro estudante, bastante irritado, reclamou dos 

                                                           
10

 Conforme anúncio publicitário da Phonogram publicado no jornal O Estado de S. Paulo, 13-5-1973.  
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organizadores do espetáculo. O que este pessoal está pensando!? Eles alugaram a gente 

para ver este show! Uma palhaçada! 
11

 

Ao lembrar-se do episódio Odair José destaca, eu toquei a musica no violão e o 

Caetano me acompanhou no vocal. Mas com aquilo tudo que aconteceu ele cantava 

nervoso, porque o Caetano é muito sensível, né?! (ARAÚJO, 2013, p. 204).   

Segundo Caetano Veloso, foi uma vaia brutal, reação de um público elitista que 

rejeita a música consumida por gente tida como pobre e ignorante. É casa- grande e 

senzala.
12

  

No momento da vaia, Odair José recorda, 

Logo depois que Caetano se retirou irritado do palco, o Nelson Motta e o 

Artur da Tavalo, que estavam trabalhando no show disseram: não saia daqui 

que Caetano já volta. Sentando no banco eu fiquei, Aí eu peguei o violão e 

sozinho cantei  a canção Pare de tomar a pílula. Realmente a canção da 

pílula não estava no programa, mas quando eu vi aquele público me vaiando, 

eu falei: agora mato eles, e cantei a música. Já que naquele momento da 

Phono era para contestar, eu pequei o violão e cantei (ARAÚJO, 2013, p. 

205).   

 

Nesse evento, foram convidados basicamente artistas do selo Philips, mas 

Caetano Veloso resolveu ousar e convidar Odair José para cantar. Por causa disso, a 

imprensa chamou o evento de “a noite do impossível na música popular brasileira” 
13

 

Outro evento na vida de Odair José que também importante, foi o disco Odair 

José (1973), lançado no primeiro semestre daquele ano, foi o mais vendido e pelo 

menos 9 das doze faixas estiveram entre os 10 mais executadas ao longo do ano 
14

. Esse 

foi o ano de explosão na carreira do cantor.  

O cantor relacionou-se amorosamente com a cantora Diana 
15

. Os dois se 

conheceram no fim dos anos 1960, quando eram ainda dois jovens pretendentes à 

carreira musical. A identificação entre eles foi imediata e logo começaram a namorar. 

Segundo a cantora, 

Quando conheci Odair achava que ele era um clone de Jesus Cristo. Pra mim 

ele era um Cristo em tudo. No cabelo, na simplicidade na introspecção, na 

tristeza. Era uma pessoa com uma história de vida muito sofrida. Tinha vindo 

lá do interior de Goiás, passou fome, frio, humilhações. Eu sou uma mulher 

muito maternal e gostei daquele cara coitadinho, carente, sofrido. Mas depois 

veio o sucesso, o deslumbramento, o desbunde... e tudo se transformou” 

(ARAÚJO, 2013, p. 160). 

 

                                                           
11

 “Ranzinza, sem imaginação o público deste festival”- Folha de S. Paulo, 15-5-1973.  
12

 A vida é um show- TV Educativa/ Rede Brasil, 17-5-2002.  
13

 30 de Abril de 1973- Diário da Noite.  
14

 IBOPE-AEL (1973) e Era dos Festivais vol. 2 (Zuza Homem de Melo, editora 34). 
15

 Ana Maria Siqueira Iório, conhecida pelo nome artístico Diana.  
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Um episódio delicado que marcou a relação do casal foi no mês de dezembro 

de 1973, quando Odair José foi esfaqueado pela companheira Diana, com quem estava 

casado havia apenas quatro meses. Apresentando ferimentos na testa, nos braços e nas 

pernas, o cantor foi medicado no hospital, não sem antes denunciar a sua esposa à 

polícia. O caso foi parar nas primeiras páginas dos jornais. “Diana ataca a faca Odair 

José”, afirmando a reportagem que o cantor teve que fugir de casa para não morrer. 

“Esposa em fúria apela até para garrafadas”. 
16

 Na delegacia Diana, se justificou 

dizendo que no auge de mais uma briga do casal, Odair José, tentou estrangulá-la e que, 

para não morrer, ela usou de todos os recursos. 
17

 Alguns dias após aquele incidente da 

faca, indagado sobre como ficaria seu casamento com a jovem cantora, Odair José foi 

enfático: Acabou. Cresceu um muro entre nós, e depois de tudo o que aconteceu, é 

melhor esquecer 
18

. Os motivos que levaram a tão graves desentendimentos nunca 

foram explicitados por ele.  

Odair José evidenciou em suas canções um sujeito histórico outrora excluído. 

Nelas, precisamente no auge da sua produção artística que coincidiu com o período em 

que vigorava o AI-5, o cantor retratava um setor feminino essencialmente considerado 

como mal-visto e discriminado pela sociedade, tais como mulheres que exerciam 

atividades domésticas e mulheres ligadas à prostituição. 

Mas, foi com a canção Em qualquer lugar, composição de Fernando Adour e 

Odair José em 1973, a primeira totalmente interditada pelos agentes da repressão. E o 

motivo aparece logo na primeira estrofe da letra: “Se você quiser / a gente pode amar / 

no meio deste mundo / em qualquer lugar / dentro do meu carro / parado em um jardim 

/ debaixo do chuveiro / você sorri pra mim...” mais adiante, no refrão, o texto enfatiza 

que “a gente ama até demais /e quando se tem um grande amor / em qualquer lugar a 

gente faz” (ARAÚJO, 2013, p.57).   

Foi vetada integralmente por causa do fato de supostamente ser 

Possuidora de uma mensagem negativa e de uma linguagem licenciosa, 

manifestando prática sexual desviante ao dirigir-se à pessoa amada, o 

personagem dispõe-se à prática sexual, em quaisquer condições, a fim de 

agradar o outro.
19

  

 

                                                           
16

 “Casal de cantores na delegacia: “Diana ataca a faca Odair José”. – O Dia, 9- 12-1973.  
17

 Idem, ibidem. Outra reportagem informa que ao sair da delegacia Diana apresentava manchas 

vermelhas no pescoço. “Odair José tentou estrangular a pobre Diana” – O Jornal. 9- 12-1973.  
18

 “O fim deste amor está na justiça”- Amiga, 8-01-1974.  
19

 Série “Censura prévia”, Subsérie “Música”, parecer n. 2931/73, 10 de maio de 1973. Caixa 217. 
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A gravadora de Odair José, a Phonogram sugeriu ao compositor alterações na 

letra da música a fim de garantir a sua aprovação. Porém, a medida não surtiu efeito 

esperado. No segundo parecer o veto foi mantido: 

A letra musical “Em qualquer lugar”, da autoria de Odair José, examinada 

em grau de recurso, dada a sua proibição anterior, volta a esta Divisão, com 

algumas alterações foi considerada por nós irrelevante, face a permanência do 

atentado ao pudor e exaltação ao amor livre.
20

 

 

O advogado da Phonogram, João Carlos Muller Chaves, entrou com recurso na 

Divisão de Censura em Brasília e anexou outra letra da canção, com pequenas 

modificações no texto original.  Por exemplo, o verso “em qualquer lugar a gente faz” 

Odair José trocou para “em qualquer lugar a gente é feliz”. Mas, a resposta da censura 

confirmou o veto anterior.  

Odair José e o advogado não se deram por vencidos e decidiram entrar com 

novo recurso, que também foi mais uma vez indeferido sob o argumento, agora mais 

enfático, de que a composição apresenta uma “mensagem negativa”, numa linguagem 

insinuante, com um “personagem licencioso” que convida sua amada para a prática do 

sexo em vários lugares, em flagrante desconhecimento do decoro público. Portanto, 

preocupados com a questão da moral e dos bons costumes, a canção Em qualquer lugar 

foi vetada na íntegra, que o cantor conseguiu gravar doze anos depois, como o título de 

Quando a gente ama.  

Nesse mesmo ano, Odair José lançava seu LP intitulado“Odair José”, o álbum 

que trazia entre outras, as canções, Deixe essa vergonha de lado, Uma vida só (Pare de 

tomar a pílula) e Revista Proibida. O cantor procurou discutir no disco sobre questões 

que eram vistas como tabus pela sociedade, como por exemplo, a discussão da pílula, e 

a liberdade do corpo feminino, nesse mesmo ano as empregadas domésticas se 

mobilizaram pela a regulamentação da profissão, e o cantor procurou por meio da 

canção Deixe essa vergonha de lado, demonstrar seu apoio à causa, essa relação do 

cantor com as empregadas domésticas será discutida no próximo capítulo.  

O cantor continuava a ter problemas com a censura, caso semelhante foi em 

1974 quando compôs a canção A primeira noite de um homem que seria a principal 

faixa de seu LP “Lembranças”. Inspirada no título do filme (The Graduate)
21

, lançado 

em 1967, dirigido por Mike Nichols, a trama do filme narra a história de Benjamim 

                                                           
20

 Série “Censura prévia”, Subsérie “Música”, parecer n. 3688/73, 6 de junho de 1973. Caixa 217. 
21

 A primeira noite de um homem. Direção:Mike Nichols. Intérpretes: Dustin Hoffman; Anne Bancroft; 

Katharine Ross; Murray Hamilton e outros. Música: Duração: 105 min. Produção: Embassy Pictures 

Corporation. Título original: The Graduate, lançado em 1967. 
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Braddock, um jovem recém formado universitário  que envolve-se com uma mulher 

mais velha, esposa do sócio do pai. No Brasil recebeu o título de A primeira noite de um 

homem, numa clara alusão a uma experiência sexual masculina. Dependendo da 

interpretação, podemos pensar inclusive na iniciação associadas às práticas da 

prostituição como até então era costume. O título esvazia em grande medida o nível de 

contestação que o filme traz.  

Odair José soube compreender muito bem o momento, trazendo para sua 

canção o título de A primeira noite de um homem, ou seja, explicitou os conflitos 

narrados no roteiro. A canção descrevia o desejo, a ansiedade e o nervosismo que 

envolvia um jovem em sua primeira relação sexual. “A primeira noite de um homem / é 

uma noite tão confusa / é uma noite tão estranha/ meu desejo era tanto/ que eu nem 

sabia por onde começar / o meu corpo esquentava / eu tremia / não conseguia nem 

falar” 

Encaminhada ao Serviço de Censura de Diversões Públicas da Guanabara, a 

letra de Odair José recebeu o carimbo de “vetada”, num parecer datado de 26 de março 

de 1974. O advogado da Phonogram recorreu à Divisão de Censura em Brasília, e o 

novo parecer, datado de 23 de abril, confirmou o veto com a justificativa de que a 

composição “trata de um assunto totalmente inconveniente” e “como a música é de 

índole popularesca e seria consumida por público jovem, torna-se ainda mais contra 

indicada sua liberação”. A direção da Phonogram entrou em estado de alerta porque o 

LP de Odair José já estava praticamente pronto para ser lançado e todos na gravadora 

apostavam no sucesso de A primeira noite de um homem, que seria canção de destaque 

do disco (ARAÚJO, 2013, p.58).  
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Figura 06 

Fonte: Arquivo Nacional Base de dados: Letras Musicais. Referência: PH.0.TXT.5893 26/03/1974. 

 

Para resolver esse problema Odair José resolveu ir a Brasília conversar 

pessoalmente com os censores para tentar a liberação da música.  

A empresa pensou assim: vai lá, e o que eles apontarem de errado na letra, 

você muda alguma coisa, Eu fui com essa intenção. E segundo Odair José, 

ele conversou com algumas autoridades do governo Geisel general Golbery 

do Couto e Silva. Encontro com general você sabe como é que é né? Fui 

acompanhado de um advogado e me lembro no avião, durante a viagem, ele 

ia me orientando: “ Não responda nada, não questione nada, aceite tudo o que 

o general disser”. Chegando lá eu falei com o Golbery e expliquei que a 

intenção da música não era corromper a juventude, que eu até poderia mudar 

alguma coisa na letra e tal, mas ele me disse: Não! Está proibida a ideia 

(ARAÚJO, 2013, p. 59).   
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Figura 07 

Fonte: Arquivo Nacional Base de dados: Letras Musicais. Referência: PH.0.TXT.5893. 23/04/1974. 

 

Sobre essa experiência com o general Golbery do Couto e Silva que foi narrada 

por Odair José, a autora Márcia Ramos de Oliveira em seu texto O (Lp) Banquete dos 

Mendigos e a Censura Musical, apresenta um encontro do cantor Jards Macalé com o 

general. Segundo Oliveira,  

Intenso, provocativo e até mesmo controverso, podem ser qualidades 

atribuídas a Jards Macalé. Músico de sólida formação, extremamente atuante 

e curioso da cena musical, são características que podem ser percebida desde 

os anos 1960 na trajetória peculiar deste artista. Destacamos aqui as distintas 

áreas em que atuou, da produção de espetáculos à participação no cinema, da 

trilha sonora ao trabalho como ator em cena. Desenvolveu intensa pesquisa 

musical e participou da experiência de diversos grupos de músicos do que 

resultou uma forma de trabalho voltado ao experimentalismo, assim como as 

formas intuitivas e espontâneas na composição, associada ao universo 

popular. Sobre Jards Macalé é possível destacar como característica evidente 

a aproximação com músicos de diferentes formações e uma grande 

capacidade de interação, o que em parte explica o sucesso da empreitada que 

foi a realização de “O Banquete dos Mendigos” (OLIVEIRA, 2014, p.168).  

 

Jards Macalé, com a ideia de lançar seu disco em Brasília foi pessoalmente 

apresentar o (Lp) na sala do Golbery do Couto e Silva. Entreguei o disco a ele e, ele me 
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deu o livro “Geopolítica do Brasil” com a dedicatória “Ao incrível Macalé, do 

admirador Golbery do Couto e Silva”. 
22

 Segundo Oliveira,  

Este é um dos episódios mais debatidos com relação à trajetória de Jards 

Macalé, diante do que representava a figura de Golbery em todo o processo 

de repressão e domínio do Estado pelo Exército Brasileiro. Apesar da 

declaração apresentada, tal atitude foi interpretada de diferentes maneiras por 

setores da direita e esquerda política, tendo sido alvo de pesadas críticas na 

imprensa do período. Exemplo disso são as manchetes que noticiaram o fato: 

“Macalé leva plano cultural a Golbery”, pelo jornal “O Globo” em 27 de 

setembro de 1979, ou, “Makalé, num show de explicações”, ou ainda, 

“Macalé, depois do beija-mão a Golberi, no jornal “Folha de São Paulo” em 

20 de setembro de 1979 
23

 (OLIVEIRA, 2014, p. 169).  

 

Sobre o assunto, no programa “O Som do Vinil”, Charles Gavin também 

perguntou sobre a visita feita a Golbery, 

C.G.: Essa associação teve gente que não deve ter gostado, né Macalé? 

J.M: Mas, pois é... Aí é que a coisa pegou... Porque a direita, achando que eu 

tava invadindo o espaço da direita, com direitos humanos... Esse comunista... Esse cara 

era eu... E eu tinha ido ao Golbery, com direitos humanos, mas de qualquer forma a 

esquerda... odiava a ideia. Então eu fiquei ‘entre a cruz e a caldeirinha’... 

C.G.: Ninguém te entendeu, né Macalé? 

J.M: Nem eu...
24

 

Voltando a experiência de Odair José, depois desse episódio com a o general a 

canção A primeira noite de um homem não foi lançada. Sendo retirada do disco, 

somando-se ao rol de canções banidas durante a ditadura militar. Porém, Odair José 

arriscou a seguinte estratégia: ele aproveitou a melodia da canção vetada, fez pequenas 

alterações na letra, e como o título de Noite de desejos, enviou para apreciação da 

censura uma canção que descreve o desejo, a ansiedade e o nervosismo que envolve um 

jovem em sua primeira relação sexual: “E foi então que aconteceu... / eu tinha medo e 

não queria / mas meu desejo era maior.../ foi naquela noite a primeira vez / e eu nunca 

esqueci.../ o meu corpo esquentava / eu tremia” 

A canção foi liberada sem cortes, os censores imaginaram que o tema da 

canção tratava de outra ideia, e Noite de desejos ocupou a vaga deixada por A primeira 

noite de um homem naquele mesmo LP de 1974 (ARAÚJO, 2013, p. 59).  

Porém, quando os agentes da repressão avançaram sobre esta canção de Odair 

José, o cantor já era uma figura reconhecida pela sociedade. E parte desse 
                                                           
22

 Declaração ao programa “O Som do Vinil”, episódio “O Banquete dos Mendigos”. 
23 Blog Recorte 70; Disponível em: <http://recorte70.blogspot.com.br/2012/01/jards-macale-e-os-direitos-

humanosno.html> Acessado em: 17/07/2017.  
24

 Declaração ao programa “O Som do Vinil”, episódio “O Banquete dos Mendigos”. 
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reconhecimento se devia pela polêmica provocada no ano anterior pela gravação da 

canção Uma vida só (pare de tomar a pílula), composição que também enfrentou 

problemas com a censura.  

Depois de alguns anos, com tantos problemas com a censura Odair José em 

1977, resolveu fazer um trabalho ousado e diferente do que ele fazia até então: uma 

ópera rock de protesto religioso. O cantor imaginou um álbum conceitual com dez 

canções ligadas por um mesmo tema: o nascimento, vida e morte de um pederasta, o 

filho de José e Maria. Nessa época, Odair José continuava com a gravadora Phonogram, 

que na época recusou-se a realizar o projeto, ainda mais porque o cantor pretendia 

sonorizá-lo numa batida de puro rock´n´roo (ARAÚJO, 2013, p. 192).  

Entretanto, Odair José insistiu na ideia do projeto- “estou só querendo melhorar 

o nível do público brasileiro”- 
25

 após a decisão de não gravar o álbum O filho de José e 

Maria pela gravadora Phonogram, Odair José se transferiu para a gravadora RCA que, 

como uma forma de atrair o artista para o seu elenco, aceitou fazer o projeto que a 

concorrente recusou.  

Nesse disco, Odair José lançou sua mais polêmica e ousada canção: O 

casamento. Tema religioso no qual o cantor defende a ideia de que José e Maria não 

eram casados quando Jesus foi concebido e que, portanto, Jesus seria fruto do amor 

livre. Construída em forma de diálogo, a canção tem como personagem um padre: 

“Sacristão, quem são essas pessoas / e o que elas querem aqui na minha igreja? /O 

sacristão: “José nasceu em Belém e é carpinteiro / Maria é uma simples moça caseira / 

e hoje vão se casar.../ pois não demora eles vão ser pais/ e isso não pode esperar, não 

é?.. E José e Maria: “Senhor, nos perdoe / mas isso não foi nossa culpa, não...”  

Em entrevistas na época do disco, Odair José concluía a moral da história com 

a máxima de que “se o pai escolheu José e Maria, que não eram casados, para que 

daquela união nascesse o Salvador, é sinal que o casamento não é tão simples assim”. 
26

  

Num momento em que a Igreja e os setores mais conservadores da sociedade 

brasileira se mobilizaram contra a aprovação da lei do divórcio, este manifesto do cantor 

rendeu-lhe sérios problemas. A canção segundo a Igreja era considerada atentatório aos 

princípios cristãos. Sendo considerada sacrílega e causando revolta em todos meios 

religiosos (ARÁUJO, 2013, p. 168). 

                                                           
25

 “Odair José está mudando?” – O Globo, 7- 12-1976.  
26

 “Via-sacra” – Veja, 8-6-1977.  
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O álbum que o cantor acreditou ser uma inovação ao seu trabalho, foi 

combatido pela Igreja, desprezado pela critica e, ignorado pelo público que rejeitou ou 

não compreendeu a mensagem. O disco O filho de Maria e José teve milhares de cópias 

de seu vinil recolhidas e depois dissolvidas na fábrica da gravadora. No ano seguinte, 

1978, procurando recuperar atenção do público, o novo disco veio com o singelo título 

de “Coisas simples”, e nas 12 faixas, o cantor focalizou em temas do cotidiano como o 

amor, violência, a saúde e o sexo (ARAÚJO, 2013, p, 194). O cantor continuou lançado 

seus discos, durante os anos de 1980 e 1990, mas com pouca notoriedade, a partir dos 

anos 2000, sua obra passa a ser percebida de outra forma pela sociedade.  

O artista aos poucos vem sendo lembrado e, especialmente em 2006 quando foi 

lançado um CD comemorativo em homenagem a obra do artista, seu nome voltou a 

ganhar força novamente no meio musical. A obra intitulada “Vou tirar você desse 

lugar- tributo a Odair José”
27

 trouxe diversos artistas da música contemporânea como 

Pato Fu, Mombojó, Titãs, Zeca Baleiro e Mundo Livre S/A regravando grandes 

sucessos que marcaram a trajetória de Odair José.  

Recentemente foram lançadas duas obras que envolveram a participação do 

cantor Odair José, que teve boa divulgação pelo país (apresentações em festivais, 

lançamentos de película em DVD e exibição em canais de TV) essas obras ajudaram um 

pouco a difundir um pouco do universo desses cantores denominados como “bregas” 

nos anos de 1970 e, descontruir a ideia pejorativa criada.  

O primeiro documentário Waldick, sempre no meu coração
28

, foi lançado em 

2007, dirigido pela atriz Patrícia Pillar sobre o cantor Waldick Soriano. O filme mostra 

a trajetória do cantor, desde sua saída de sua cidade natal Caetité (BA), à vida dura 

como lavrador garimpeiro e engraxate até o estrelato em São Paulo, como um dos mais 

populares cantores e compositores brasileiros. O segundo documentário, Vou Rifar meu 

coração, lançado em 2012, pela geógrafa Ana Kieper é um filme que trata do 

imaginário romântico
29

, erótico e afetivo brasileiro a partir da obra dos principais nomes 

da música popular romântica da década de 1970, onde os temas de suas músicas se 

relacionam com as histórias da vida amorosa das pessoas comuns, enfrentando o desafio 

de falar sobre a intimidade de pessoas reais, em situações reais.   

                                                           
27

 “Vou tirar você desse lugar- Tributo a Odair José” (Allegro Discos, 2006).  
28

 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=XnuSPkO4EkA> Acesso em: 12/07/2017. 
29

 Disponível em: <https://vimeo.com/56613157> Acesso em: 12/07/2017.  
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Os documentários aqui mencionados são de suma de importância, na 

compreensão da música popular. As obras apresentam as relações dos cantores com 

suas canções e, especialmente com o púbico que dialogavam na época.  

Em 2013, o Canal Brasil convidou Odair José para realizar a gravação de um 

programa para sua grade de horário e que se transformaria também em um CD E DVD.  

O cantor  aceitou com a seguinte condição: apresentaria justamente o disco que rompeu 

em 1977 sua relação com a gravadora Phonogram  e, que seria a obra mais experimental 

e polêmica de sua trajetória. O filho de José e Maria ao vivo (Coqueiro Verde, 2014) foi 

gravado em maio de 2013 no Teatro Municipal de São Paulo com lotação máxima e 

apenas com o repertório do disco emblemático lançado na década de 1970.  

O que podemos perceber é uma ressignificação da obra desse cantor na 

contemporaneidade.  Além disso, tem sido revisitado constantemente devido ao livro 

“Eu não sou cachorro não” do historiador Paulo César de Araújo, o mesmo autor da 

biografia censurada de Roberto Carlos. O livro, pioneiro na temática do universo cafona 

dos anos 1970, traz uma respeitada análise de vários cantores desse universo musical. 

Essa revisitação realizada pelo autor foi importante para que esse grupo tivesse certa 

visibilidade nos caminhos da discussão da pesquisa científica (ou jornalística).   

 

1.2- CENSURA MUSICAL E INDÚSTRIA FONOGRÁFICA: BREVE TRAJETÓRIA 

HISTÓRICA 

 

Segundo os historiadores, Jorge Ferreira e Angela de Castro Gomes, em seu 

livro 1964: O golpe que derrubou um presidente, pôs fim ao regime democrático e 

instituiu a ditadura no Brasil,   

Algo a ser registrado desde o início, pois com o passar das décadas, 

sobretudo a partir dos anos 1980, construiu- se uma memória que isentou a 

população brasileira de qualquer apoio ao que ocorreu no Brasil antes e a 

partir de março de 1964.  Também se construiu a ideia de que o golpe e a 

ditadura que se seguiu foram exclusiva de militares, até porque as principais 

lideranças civis que participaram da deposição de João Goulart foram logo 

descartadas, as duas versões são insustentáveis. Basta, por exemplo, consultar 

as revistas (FERREIRA; GOMES, 2014, p. 14). 

 

Para os autores, foi possível perceber o apoio de diversos setores da população 

ao golpe que derrubou o João Goulart da presidência da República. Por isso, é bom 

entender tais reações, a começar pelos valores que a chamada revolução vinha 
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colocando sob sua bandeira: a defesa da ordem, da liberdade da constituição, da 

democracia.  

Napolitano ao falar desse momento destaca,  

No dia 31 de março de 1964, um levante militar, amplamente apoiado por 

forças civis, pôs fim não apenas ao governo reformista do Presidente João 

Goulart, mas também ao regime político conhecido como IV República ou 

República de 1946. O regime democrático e constitucional que, por sua vez, 

nascera de um golpe militar contra o Estado Novo de Getúlio Vargas, caia 

diante de outro golpe contra um dos herdeiros do getulismo em sua fase dita 

“populista- democrática”. O esboço de uma política reformista, calcada em 

três estratégias- a nacionalização da economia, a ampliação do corpo político 

da nação e a reforma agrária- seria substituída por um regime militar 

anticomunista e anti-reformista, pautado por uma política desenvolvimentista 

sem a contrapartida distributiva (NAPOLITANO, 2011, p. 210).  

 

O que unificava os grupos militares eram o anticomunismo e a rejeição à 

política de massas, ou seja, a incorporação das massas no jogo político e eleitoral. Estes 

dois princípios conviviam com a obsessão pelo desenvolvimento industrial e superação 

de forma associada ao capital multinacional. Criando um ambiente de “segurança e 

desenvolvimento” (NAPOLITANO, 2011, p. 210).  

Napolitano chama atenção para o fato do golpe ter sido civil-militar,  

Ainda em relação ao golpe, parece-me claro de que se trata de um golpe civil-

militar, com tem enfatizado a historiografia atual, que se transmuta em um 

regime militar. 
30

Entretanto, ainda seria necessário aprofundar o papel ativo 

do Congresso (ou melhor, de forças hegemônicas nesta instituição do sistema 

político brasileiro) na transformação do levante militar de 31 de março em 

golpe de estado, culminando no episódio da “vacância da Presidência” e da 

eleição do General Castelo Branco em 9 de abril 
31

 (NAPOLITANO, 2011, p. 

215). 

 

Com a decretação do Ato Institucional nº 5 (AI-5) em dezembro de 1968, 

marco da legislação repressiva do regime, o ato de cantar e compor tornou-se 

efetivamente caso de polícia no Brasil, artistas da chamada música popular buscavam 

criticar o autoritarismo imposto pela ditadura militar.  

Os músicos da chamada “música brega” foram denominados mais populares, 

sendo associada a uma classe social caracterizada como periférica e vulgar por parte da 

sociedade brasileira. Durante a ditadura militar foi uma das produções que criticava o 

                                                           
30

 Se houve participação ativa dos civis no golpe, a partir de 1965, sobretudo, o topo do sistema político e 

os processos decisórios de alto- nível ficam restritos ao alto comando das Forças Armadas, assessorando 

por intelectuais orgânicos civis (a “tecnocracia”). Obviamente, a elite econômica civil foi sócia e 

beneficiária do regime militar, com seus prepostos desempenhando papel central na alta burocracia.  
31

 Na madrugada do dia 2 de abril de 1964, o Congresso Nacional, em sessão tumultuada, conseguiu 

aprovar oficialmente a “vacância da Presidência da República”, com o presidente Jõa Goulart ainda em 

território nacional. Este golpe institucional abriu caminho e legitimou os golpistas, culminado na eleição 

indireta de Castelo Branco, líder golpista, em 9 de abril de 1964.  
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golpe e seus governantes, representou um perigo para os militares, uma vez que 

alcançava o setor popular (ARAÚJO, 2013, p. 145).  

Esses artistas tiveram algumas de suas composições vetadas na íntegra ou 

parcialmente cortadas, com isso, alguns deles desenvolveram mecanismos para driblar a 

censura. O uso de figuras de linguagem, metáforas, invenção de palavras, inserção de 

barulhos como buzinas, batidas de carros, dentre outros, ou a supressão total da melodia 

no momento em que deveria aparecer a frase ou palavra censurada eram largamente 

utilizados por aqueles que estavam preocupados em transmitir sua mensagem para o 

público, mesmo de forma sútil. As letras das músicas faziam sentido nas estrelinhas, 

não no dito, mas no interdito.  

Os compositores viram-se aprisionados pelo trabalho repressivo do regime 

militar, e a grande maioria, mais diretamente pela censura. Em uma entrevista, em 1971, 

do compositor Chico Buarque de Hollanda podemos perceber claramente como a 

censura pressionava seu trabalho:  

É claro que cheguei à autocensura. Mas, dentro deste limite que já me 

coloquei, eu acho que ainda tenho campo para fazer este negócio. Este tipo 

de música que tenho feito, que para mim é um cosida nova, é a razão de eu 

fazer um disco novo. Elas estão dentro do limite que, eu acho, no espírito da 

censura, podemos passar. Agora, se eles me fizerem recuar, mais, eu paro. 

(REVISTA VEJA 15 set. de 1971, p. 3).  

 

A partir de 1967, ano-chave dos debates sobre censura, as divergências internas 

sofreram um movimento inverso à centralização da censura, enquanto aquelas perdiam 

espaço de manifestação, esta se encontrava em vias de consolidação. É de extrema 

importância ressaltar que, durante o regime militar especificamente, a centralização da 

censura correspondeu à necessidade dos governos de assumir o controle nacional sobre 

a produção artística supostamente transgressora dos princípios ético-morais e também 

político-ideológicos; ou seja, a censura era mesmo a única coisa democrática da 

ditadura, pois tudo e todos estavam indiscriminadamente sob seu jugo (RANGEL, 1979, 

p. 6). 

No mesmo período, o Congresso Nacional promulgou a Constituição de 1967 

que, na esfera da censura de diversões públicas, expandia a competência da União para 

censurar, além de películas cinematográficas e peças teatrais, também programas de 

rádio e televisão, publicações periódicas e letras musicais. Sem restrições 

constitucionais, o governo federal assumia então o controle nacional das diversões 

públicas. A censura da imprensa, por sua vez, permanecia livre do controle do Estado 

(artigo 150, § 8, CONSTITUIÇÃO do Brasil, 1967). Para adequar a prática da censura à 
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nova configuração, os órgãos da censura tomaram várias providências. O caso do teatro 

é um dos exemplos mais notáveis para se observar a dinâmica do processo de 

centralização da censura, o aumento significativo de obras proibidas e a aplicação 

continuada da censura política (GARCIA, 2014, p.85).  

A censura musical esteve inserida na censura de diversões públicas e articulada 

no âmbito da tradição, que sempre amparou a censura dos costumes, enveredada em 

torno de valores morais conservadores ligados, sobretudo à ética cristã.  No rastro da 

chamada “defesa da moralidade e dos bons costumes” diversos artistas populares 

tornaram-se alvos da censura do regime. A chamada “linha dura” das forças armadas se 

consolidava no poder, institucionalizando o Estado ditatorial implantado em 1964, após 

o golpe militar. O regime militar utilizou o AI-5 para levar as últimas consequências o 

seu modelo político econômico, baseado no trinômio segurança-integração-

desenvolvimento e apoiado no grande capital privado e estatal, no aprofundamento da 

exploração do trabalho, na cassação das liberdades civis e numa rígida censura.  

O momento do anúncio do AI-5, feito pelo ministro da Justiça Gama e Silva 

através de uma cadeia de rádio e televisão, foi vivenciado de forma marcante por 

diversos artistas da MPB. Chico Buarque, por exemplo, recorda que naquela noite 

estava em sua casa vendo TV ao lado do ator Hugo Carvana e que, quando, o ministro 

terminou de anunciar o novo ato institucional, Carvana virou-se para ele e exclamou: 

“Estamos fodidos” 
32

 (WERNECK, 1989, p. 89).  

A censura musical e todas as outras que fizeram parte do conjunto conhecido 

por diversões públicas eram feitas previamente o que conferiu ao processo censório uma 

grande capacidade de coerção. 
33

 A princípio, a censura de diversões públicas foi 

marcada por uma atuação multifacetada, tendo seu funcionamento apenas regional.
34

 

Essa caraterística foi sendo alteradas por causa da construção de uma legislação que 

adaptou a censura às necessidades do novo regime.  

Portanto, em 1965 com a inauguração do novo prédio do Departamento Federal 

de Segurança Pública (DFSP), no Distrito Federal, teve início ao processo de 

centralização da atuação censória no Serviço de Censura de Diversões Públicas do 

Departamento Federal de Segurança Pública (posteriormente Departamento de Polícia 

                                                           
 
33

 A expressão “diversões públicas” compreendia música, teatro, televisão, cinema, programação 

radiofônica e atividades circenses. 
34

 Em 1961, o então Presidente Jânio Quadros, atendendo às reivindicações de setores conservadores, em 

especial entidades católicas, assinou o Decreto n. 50.518, que concedeu aos estados federativos o direito 

de exercer censura. 
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Federal), em detrimento das censuras regionais. Com o Decreto n.43 de 1966, que 

estabeleceu a exclusividade da União para a execução da censura, o processo de 

centralização foi intensificado
35

 (CAROCHA, 2006, p. 196).  

Depois da centralização da censura em Brasília em 1966, a Divisão de Censura 

de Diversões Públicas (DCDP), subordinada ao Departamento Federal de Segurança 

Pública (DFSP), passou a ser órgão responsável pela censura de diversões públicas no 

país. Essa centralização foi fundamental para a censura, pois esta pretendia ter uma 

atuação mais coerente e uniforme. Para os artistas, produtores e distribuidores 

facilitaram na liberação de suas obras, pois agora eles poderiam solicitar uma única 

liberação válida para todo o país. Porém, essa oficialização da censura só foi liberada 

em 1967, com a outorga da Constituição daquele ano (STEPHANOU, 2001, p. 270).  

Essa centralização da censura acarretou muitos problemas, pois alguns chefes 

regionais alegaram que havia decisões referentes à censura que serviam apenas para 

seus respectivos estados, e dessa forma iniciou-se alguns conflitou pela sua 

centralização. Razões ideológicas à parte, o que determinou este tipo de situação foi o 

fato das censuras regionais não quererem perder seu poder independentemente da 

opinião da censura federal. 

Porém, como a censura federal ficava isolada em Brasília, não foi possível 

desativar as censuras regionais, ficando dessa forma responsável pela fiscalização da 

programação musical de bares, concertos, festivais e shows de seus estados.  Em relação 

ao trabalho da censura federal, a autora Maika Lois Carocha destaca,  

Com o Decreto n. 56.510, de junho de 1965, que em seu artigo 176 versou 

sobre a unificação dos critérios para a liberação das letras musicais. Ficou 

decretado que as letras de música seriam censuradas exclusivamente em 

Brasília, o requerente de censura seria o autor, ou seja, outorgante, devendo 

anexar original e duas cópias carbônicas sem borrão ou rasura. O prazo para 

o exame da letra era de 30 dias 
36

 (CAROCHA, 2006, p.200).  

 

Percebe-se  que a censura de diversões públicas, foi apenas um componente do 

aparelho repressivo montado pelo regime militar com o intuito de garantir a sua 

legitimidade no interior da própria corporação militar e perante a sociedade civil com a 

circulação de um discurso ético-moral. Segundo a historiadora Miliandre Garcia ao falar 

da censura, especificamente da censura teatral, a autora destaca para um fator 

importante,  

                                                           
35

 Decreto n. 43 de 18 de novembro de 1966. Cria o Instituto Nacional de Cinema, torna de competência 

exclusiva da União a censura e dá outras providências. 
36

 CENSURA FEDERAL (conjunto de leis). Brasília: Editor Carlos Rodrigues, 1971. p. 159. 
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De modo geral, a rigidez na aplicação das normas censórias era a principal 

característica do órgão centralizado que proibia desde peças com linguagem 

coloquial, cenas de nudez e documentação incompleta a textos com conteúdo 

político, crítico social e temas da atualidade. É importante sublinhar que, 

durante a ditadura militar, a burocratização do serviço de censura, a 

centralização da análise censória e a aplicação do serviço de censura, a 

centralização da análise censória e a aplicação intransigente da legislação 

amparavam o controle político da produção artístico-cultural em todo 

território nacional (GARCIA, 2014, p. 104).  

 

Embora, sob o respaldo da lei e de uma significativa parcela da sociedade civil, 

os censores de diversões públicas não se sentiam à vontade para afirmar que realizavam 

uma censura política. A censura política,  

Era tratada de maneira sigilosa e causava desconforto aos censores da DCDP, 

diferentemente da censura moral, assumida orgulhosamente pela Divisão. 

(FICO, 2003, p, 259)  

 

Sobre essa questão da censura política, o historiador Carlos Fico alerta que é 

preciso atentar para o fato de que a censura praticada pelo regime militar não foi 

homogênea. É possível distinguir uma série de diferenças entre a censura de diversões 

públicas e a censura feita à imprensa.  

Enquanto a primeira foi conhecida do público, a última foi negada pelo 

regime e imposta por atos revolucionários como o AI-5, por exemplo. A 

censura feita pelo DCDP estava inserida em uma longa tradição de defesa da 

“moral e dos bons costumes” e já existia muitas décadas no Brasil, 

legalmente, ao contrário da censura da imprensa, que foi feita pelos militares 

envergonhadamente, pois lembrava o velho DIP do Estado Novo e os 

castelistas moderados tinham horror ao velho órgão (FICO, 2004, p. 88) . 

 

Nesse sentido, percebe-se que os censores de Diversões Públicas não se 

sentiam à vontade para realizar censura de temas políticos (embora o fizessem). É 

importante destacar à dimensão moral de seu trabalho, ao contrário da censura imposta à 

imprensa, na qual o que prevaleceu foi à dimensão política.  

Para entender  a presença destas duas dimensões é analisar todo o processo de 

censura realizado pelo DCDP (neste caso estamos nos referindo apenas à censura 

musical) a partir dos pareceres de seus censores. Bem, o processo de análise de uma 

composição era bastante burocratizado. O compositor ou sua gravadora enviava o 

trabalho que era estudado pelos censores da turma da música da Divisão. O número 

habitual de censores por composição analisada variava entre um e quatro, até 21 de 

novembro de 1968, quando o artigo 13 da Lei n. 5539, buscando uma atuação mais 

uniforme, estabeleceu o número de três censores por obra a ser analisada. 
37

 

                                                           
37

 Lei 5539/nov. 1968. Modifica dispositivos da Lei 4881-A, de 6 de dezembro de 1965, que dispõe sobre 

o estatuto do magistério superior e dá outras providências. 
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Grande parte dos vetos que as composições recebiam foi justificada em nome 

da preservação dos valores tradicionais da família brasileira. Sob este tópico circulavam 

os mais variados assuntos, desde a defesa da religião católica até a proibição de assuntos 

que na época foram considerados pela censura como atentatórios, como por exemplo, 

referências ao uso de drogas, homossexualidade e a questão do divórcio, muito 

discutida na década de 1970. Podemos entender sob qual perspectiva Odair José, teve 

algumas de suas canções censuradas naquele momento.   

A questão do veto era utilizada como instrumento para aprimorar o gosto, 

elevar o nível cultural e o padrão moral do povo brasileiro. Composições eram vetadas 

por serem inadequadas ofensivas e até mesmo por conterem erros gramaticais e serem 

consideradas de péssima qualidade musical (CAROCHA, 2006, p. 207). 

Sobre questões de censura musical no aspecto moral e política, Carocha 

destaca,  

Embora na censura musical a dimensão moral estivesse muito mais presente, 

a dimensão política também foi apresentada como motivo para vetos. Na 

censura musical ocorreu uma mescla de preocupações morais já antigas na 

tradição do pensamento brasileiro com as questões concernentes 

especificamente ao regime militar como, por exemplo, o comunismo, a luta 

armada, a defesa da segurança nacional, dentre outras (CAROCHA, 2006, p. 

207).  

 

Em um dos pareceres pelos censores já citado, é utilizado à palavra recurso, 

essa foi uma medida importada da prática jurídica que possibilitou aos compositores e 

gravadoras recorrerem das decisões da censura. Muitas vezes as letras das músicas eram 

alteradas (por sugestão ou não do censor) para uma nova tentativa de liberação.  

O recurso poderia ser utilizado apenas duas vezes e era necessário justificar a 

sua utilização. E alteração poderia ser aceita ou não pela censura, pois era bem comum 

essa prática, pequenas modificações nas letras poderiam ser feitas para que pudessem 

ser aprovadas. Era uma situação bem complexa, pois o censor além de exercer o poder 

do veto, passou a ter uma influência particular sobre cada obra, pois fazia sugestões que 

muitas vezes eram aceitas pelos artistas. Nas palavras do cantor Odair José:  

Tínhamos que aceitar as sugestões de Brasília. Sentia meu trabalho mutilado, 

até porque o censor não era meu amigo para dar “pitaco” no meu trabalho. 

Mas funcionava, assim porque a gravadora alegava que perdia dinheiro com a 

não liberação das músicas, porque sem a liberação não tinha gravação e sem 

gravação não tinha dinheiro no bolso (ARAÚJO, 2002, p. 285).  

 

No ano de 1978, é criado o Conselho Superior de Censura um órgão ligado 

diretamente ao Ministério da Justiça. O conselho teve como objetivo tornar a censura 

das atividades artísticas culturais menos arbitrárias e subjetivas. Foi uma espécie de 
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segunda instância, à qual podiam recorrer àqueles que tendo seu trabalho censurado, não 

concordavam com o veto. O conselho amenizou também as interferências dos censores 

nas letras musicais, pois os compositores podiam recorrer à outra instância que não a 

censura, sentindo-se menos obrigados a aceitar sugestões que facilitassem a liberação de 

suas músicas. 

Embora possamos perceber a existência de duas dimensões (moral e política) 

na censura musical, elas não conviveram separadamente e tiveram intimamente 

relacionadas. A tentativa de manutenção, por parte do regime militar de uma 

determinada moralidade foi fruto de um projeto político maior, da construção de uma 

chamada “utopia autoritária” na qual os militares acreditaram ser “superiores aos civis 

em questão do como patriotismo, conhecimento da realidade brasileira e retidão moral”. 

(ARAÚJO, 1994, p. 9)  

Segundo Fico, a censura estava imbuída de uma função dupla, saneadora e 

disciplinadora, isto é,  

A saneadora visava a “curar o organismo social”, extirpando-lhe 

(fisicamente) o câncer do comunismo; a segunda, de base pedagógica, 

buscava suprir supostas deficiências do povo brasileiro, visto como 

despreparado e manipulável (FICO, 2004, 112).  

 

Mesmo em meio ao processo de abertura 
38

 não houve um afrouxamento da 

censura musical, como aconteceu com a censura feita à imprensa. Pelo contrário, a 

Divisão de Censura de Diversões Públicas funcionou até o ano de 1988, embora a partir 

de 1985, com o fim do regime militar, o número de vetos tenha caído drasticamente. 
39

 

Depois de promulgada uma nova Constituição, na qual determinou a passagem da 

censura de Diversões Públicas para o âmbito do Ministério da Educação, com um 

caráter apenas classificatório a Divisão de Censura foi finalmente extinta. 
40

 

Segundo Garcia, o percurso que a censura de diversões públicas faria durante 

todo o período da ditadura militar que, indiscriminadamente, vetou mensagens de 

caráter político-ideológico como também ético moral, chegando muitas vezes a 

embaralhá-las, enfim, o serviço censório aplicou tanto a censura moral como fazia desde 

os anos de 1940 e foi mais além, transformou a censura política de uso esporádico e 

menos sistemático, numa prática corriqueira (GARCIA, 2014, p. 87).   

                                                           
38

 O período conhecido como abertura iniciou-se com o Governo Geisel (1974-1979) e estendeu- se até o 

final do Governo Figueiredo (1979-1985). 
39

 Informação da DCDP de 17 de agosto de 1987. Série “Correspondência oficial”, subsérie “Informações 

sigilosas”. Caixa 1. 
40

 Constituição Federativa do Brasil, artigo 18, capítulo II, promulgada em 5 de outubro de 1988. Dispõe 

sobre a organização do Estado, mais especificamente da União, e dá outras providências. 
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É no processo de consolidação da indústria fonográfica e da televisão, que a 

música teve seu período de maior crescimento. O caráter de socialização trazido pela 

indústria cultural no sentido da divulgação das músicas, aliado à massificação da 

televisão, fez com que a música se tornasse presença constante na vida das pessoas, 

sendo veículo de comunicação de manifestante bastante utilizada.  

Como podemos perceber graças à significativa importância da indústria 

fonográfica e a forte capacidade de influência da música nas grandes metrópoles 

brasileiras, o regime militar não pôde deixar de voltar as suas atenções para este de 

manifestação cultural. É importante compreender a música como uma manifestação 

cultural. Segundo Carocha,  

Vigiados com atenção pelo regime militar, a MPB, o samba e o rock 

acabaram formando uma espécie de frente ampla contra a ditadura, casa qual 

desenvolvendo um tipo de crítica, atitude e crônica social que forneceram 

referências diversas para a ideia de resistência cultural. A MPB com suas 

letras engajadas e elaboradas, o samba com a sua capacidade de expressar 

uma vertente da cultura popular urbana ameaçada pela modernização 

conservadora capitalista, e o rock com seu apelo a novos comportamentos e 

liberdades para o jovem das grandes cidades. Não foi por acaso que 

ocorreram muitas parcerias, de shows e discos, entre os artistas dos três 

gêneros (CAROCHA, 2006, p. 191).  

 

No início da década de 1950, as emissoras de televisão (inicialmente apenas a 

TV Tupi e a TV Record de São Paulo) dedicaram-se aos programas musicais. Com o 

aumento da amplitude social desse tipo a música ganhou um espaço cada vez maior. A 

relação entre a música e TV consolidou a mudança do lugar social da canção iniciado 

com o advento da Bossa Nova e incrementou o panorama musical brasileiro 

principalmente do ponto de vista mercadológico (CAROCHA, 2006, p.192).  

Dessa forma, a popularização da televisão levou consigo a música, ao lado das 

telenovelas, um de seus principais produtos. Foi um fenômeno que atingiu diretamente 

o mercado fonográfico brasileiro. Paralelamente o panorama fonográfico brasileiro 

sofreu uma grande mudança institucional e de mercado nos anos 1960:  

Em 1965, as gravadoras formaram a ABPD (Associação Brasileira de 

Produtos de Disco), visando uma atuação corporativa junto ao poder público. 

As duas consequências imediatas foram: a Lei de incentivos fiscais de 1967 

(que permitiu aplicar o ICM devido pelos discos internacionais em discos 

nacionais) e a nova Lei de Direitos Autorais (em 1979), que permitiu, por 

exemplo, a não numeração de discos produzidos. Paralelamente a estas 

mudanças institucionais, ocorreu uma profunda mudança na estrutura do 

mercado: em 1959, em cada 10 títulos comprados 7 eram estrangeiros. Em 

1969 esta relação se inverte nas mesmas proporções (NAPOLITANO, 2001, 

p. 83).  
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Dessa maneira, a indústria do disco caminhava para uma nova racionalidade 

produtiva, em direção a um maior planejamento de seus produtos, características de uma 

indústria cultural já consolidada, processo que só em meados dos anos 1970 seria 

acompanhado pela televisão. Os programas musicais da TV e, sobretudo os festivais da 

canção veiculadas pela TV foram os veículos apropriados para apresentar novos artistas 

e obras perante um público amplo e heterogêneo.  

Na década de 1970, a produção de discos estava organizada no país 

mobilizando uma gama de processos produtivos e atividades profissionais que podem 

ser dispostas em quatro áreas: artística, técnica, comercial e industrial.  

Reservada à transnacional ou às empresas nacionais de grande porte, essa 

linha de produção continha as seguintes etapas: concepção e planejamento do 

produto; preparação do artista, do repertório e da gravação; gravação em 

estúdio, mixagem, preparação da fita máster. Confecção da matriz, 

prensagem/fabricação; controle de qualidade; capa/ embalagem; distribuição; 

marketing/divulgação e difusão. A consecução dessas etapas envolvia 

profissionais das mais variadas áreas: músicos, compositores, intérpretes, 

técnicos engenheiros de som, artistas gráficos, advogados, publicitários, 

divulgadores, contabilistas, funcionários administrativos, diretores, gerentes, 

operários, vendedores (DIAS, 2008, p. 69).  

 

A canção popular é arte, é produto cultural, mas é, igualmente, produto de 

mercado. Uma aparente contradição: a liberdade da criação e da expressão artística 

combinada com a produção (HERMETO, 2012, p. 64).  

Para a autora, a análise dos elementos que compõem essa aparente contradição 

é imprescindível para sua compreensão porque a indústria fonográfica, seus sujeitos e 

processos, são elementos que constituem a base do circuito de comunicações da canção 

popular brasileira. Tal análise incide sobre a lógica de produção da indústria fonográfica 

e de seu mercado correlato.  

A indústria fonográfica brasileira é constituída por uma rede de produção e 

distribuição de um dos principais produtos de consumo da indústria cultural: 

a música gravada. O seu consumo gera um mercado que hoje é sexto maior 

do mundo. [...] Além das companhias gravadoras (majors e independentes), 

que protagonizam este cenário, encarregadas da produção e venda de 

gravações em seus vários formatos, o mercado fonográfico, em última 

análise, compreende também a atuação da imprensa especializada, dos 

fabricantes e distribuidores de equipamentos, como instrumentos musicais, 

aparelhos de gravação e tecnologia de reprodução; dos contratos de 

comercialização, royalties e direitos autorais, além dos empresários 

particulares e os chamados “agenciadores de licenciamento” (SILVA, 2001, 

p. 1).  

 

Portanto, a indústria fonográfica é ainda hoje domínio das majors, as 

gravadoras, em geral transnacionais, o que tem implicações sérias sobre o mercado, em 

termos culturais e econômicos. Dois processos que mostram a complexidade da 
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configuração da indústria fonográfica no país são o de regulamentação da produção da 

canção popular brasileira e o crescimento e a organização da música independente.  

No momento de crescimento na década de 1970, as transnacionais já 

dominavam um mercado fonográfico brasileiro completamente segmentado, com uma 

política de produção e gestão industrial. As quatro maiores empresas do setor eram: 

Phonogram, Odeon, CBS e RCA que possuíam “infra- estrutura” capaz de desenvolver 

todo o processo de produção da gravação (com estúdios muito bem equipados) à 

prensagem; as três empresas que as seguiam no mercado eram as nacionais. 

Continental, Sigla e Copacabana (DIAS, 20008, p. 78).  

Segundo a socióloga Marcia Tosta Dias, embora o faturamento das empresas 

não fosse proporcional ao seu tamanho, confirmava os dados de liderança de mercado:  

Estima-se que em 1979, as empresas dividiam o faturamento na seguinte 

proporção: Som Livre, 25%; CBS, 16%; PolyGram, 13%; RCA, 12%; WEA, 

5%; Copacabana e Continental, 4,5 % cada uma; Fermata, 3%; Oden (EMI), 

2%; TopTape e Tapecar cada uma, 1%; outras 11%. Considerando a natureza 

peculiar e as condições privilegiadas desfrutadas pela Som Livre [ligada à TV 

Globo, com ampla produção de trilhas de novelas e capacidade de 

distribuição], os números confirmaram a posição de liderança das 

transnacionais (DIAS, 2008, p. 78).  

 

Para Hermeto, a política de produção e gestão industrial não se resumia a 

preocupação com aspectos tecnológicos. Um de seus elementos importantes era a 

diferenciação de produtos, o estabelecimento de uma clara distinção entre “artistas de 

catálogo” e “artistas de marketing”.  

Segundo Dias, os primeiros começaram a ser uma preocupação das empresas 

no início da década de 1970, momento de alterações na atuação da indústria, que passou 

a,  

[...] investir em um cast estável, com artistas ligados à MPB, que produzem 

discos com venda garantida, por vários anos, mesmo que em pequenas 

quantidades. O artista de marketing é o que é concebido e produzido, ele, o 

seu produto, e todo o esquema promocional que os envolve, a um custo 

relativamente baixo, com o objetivo de fazer sucesso, vender milhares de 

cópias, mesmo que por um tempo reduzido (DIAS, 2008, p. 82).  

 

Mas isso não significava que os “artistas de catálogo” estivessem protegidos 

pelas intervenções das gravadoras e da sua política de faturamento, ou ainda que 

estivessem alheios às preocupações do mercado como a necessidade de tocar no rádio e 

de ter hits nas paradas.  

Em 1980, o mercado manteve um perfil de produção fonográfica semelhante a 

da década anterior, apesar da crise do “milagre econômico”. Porém nesse momento, 

começou a crescer a ação das gravadoras independentes, as chamadas indies, e dos 
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produtores musicais independentes. Em 1979, ocorreu o I Encontro de Independentes de 

Curitiba, onde, por um lado, constatou-se a restrição dessa atuação ao gênero sertanejo e 

a poucos produtores independentes ligados a MPB, e, por outro, ampliou-se a 

articulação do setor, que, efetivamente, cresceu nos anos seguintes (HERMETO, 2012, 

p.70).   

Já em 1990, a indústria fonográfica brasileira chegou à sexta posição mundial 

no setor. No ano de 1996, o mercado fonográfico cresceu 32% em relação ao ano 

anterior: 94 milhões de discos vendidos no país, com um faturamento de US$ 874, 25 

milhões (SILVA, 2001, p.7). Embora tenha mantido a posição no ranking industrial, nos 

dois anos finais da década observou-se uma queda de vendas e faturamento.  

Essa discussão acerca da indústria fonográfica remete à discussão sobre os 

limites da produção da música popular como categoria ampla. Em outras palavras, aos 

limites do processo industrial de produção dominada por grandes empresas que 

detenham condições de gravação, processamento, prensagem, distribuição, 

comercialização e divulgação do produto.  

Nesse sentido, a história fonográfica é, portanto, também a história do 

desenvolvimento dos suportes tecnológicos dos fonogramas. Esses suportes foram se 

sucedendo uns aos outros, em termos de hegemonia de mercado, mas todos eles ainda 

existem no universo dos ouvintes. Com as inovações de suporte, foram se 

transformando as formas de divulgação, circulação e comercialização da canção popular 

brasileira, porque eles relacionam-se diretamente ao desenvolvimento das mídias de 

comunicação de massa. É importante destacar a diversidade de profissionais que a 

indústria fonográfica mobiliza, bem como a diversidade de fontes que se pode utilizar 

para analisa-la como uma atividade a um só tempo cultural e econômico.  

Desse modo, essas discussões sobre a Censura Musical e da Indústria 

Fonográfica, remete-se a um fator importante que o historiador Marcos Napolitano 

chama atenção, pensar sobre o texto e contexto. A obra de Odair José foi inserida nesses 

dois momentos, uma vez que as canções Vou tirar você desse lugar e Pare de tomar a 

pílula passaram pelos processos da censura e, alcançaram grande sucesso no mercado 

fonográfico, como já mostrado.   
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CAPÍTULO 2- AS MULHERES NAS CANÇÕES DE ODAIR JOSÉ: DE 

FIGURANTES A PROTAGONISTAS 

 

Foram selecionadas três canções das quais tentaremos demonstrar as 

possibilidades de analisar as representações de mulheres, sob uma perspectiva 

historiográfica e analisá-las de acordo com uma determinada opção metodológica. 

Assim, foram escolhidas as canções Vou tirar você desse lugar, Pare de Tomar a pílula 

e Deixe essa vergonha de lado. Estas três canções são bastante conhecidas por parcela 

do público e, expressam diferentes momentos na carreira de Odair José. Com base para 

esta seleção, só a notoriedade de tais músicas não bastaria.  

Portanto, evidenciamos os critérios estabelecidos, justificando tal seleção 1) 

cada uma das canções destacadas expressa um determinado momento na trajetória de 

Odair José enquanto compositor, a partir do que ele teria se manifestado, Vou tirar você 

desse lugar recupera a fase inicial de sua carreira, quando frequentava bordéis  

apresentando shows, na canção  o cantor narra a experiência amorosa de um cliente e 

uma prostituta;  Pare de tomar a pílula refere-se ao momento em que o governo 

brasileiro patrocinava um projeto de distribuição de pílulas anticoncepcionais, o 

compositor buscou trazer na canção a experiência da mulher com a pílula; Deixe essa 

vergonha de lado surge no contexto em que as empregadas domésticas estavam se 

mobilizando em prol de seus direitos trabalhistas, Odair José narra então a experiência 

de uma empregada doméstica em meio as dificuldades enfrentadas em seu local de 

trabalho; 2) de todas elas foi possível chegar a gravação original em que foram 

lançadas.  

Em sua obra, A história cultural entre práticas e representações, o autor Roger 

Chartier apresenta um conceito de cultura bastante singular. De acordo com o 

historiador Ronaldo Vainfas, trata-se de uma visão “abrangente, mas não homogênea de 

cultura” que se distancia tanto da “antiga” história das mentalidades quanto da tradição 

francesa da “história social”. Chartier, afirma que a história cultural, tal como a 

entendemos, tem por principal objeto identificar o modo como, em diferentes lugares e 

momentos uma determinada realidade social é construída, pensada dada a lei 

(CHARTIER, 1990. p. 16-17)  

Assim, para escapar do que ele chamava de “primado quase tirânico social”, o 

historiador francês propunha um modelo que buscasse uma articulação diferenciada 
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como o social, a qual passa necessariamente pela ideia de representação (VAINFAS, 

2002, p, 63). Nas palavras de Roger Chartier,  

As lutas de representação têm tanta importância como as lutas econômicas 

para compreender os mecanismos pelas quais os grupos impõem, ou tenta 

impor, a sua concepção do mundo social, os valores que são seus, e o seu 

domínio. Ocupar-se dos conflitos de classificação ou de delimitações não é, 

portanto, afasta-se do social- como julgou durante muito tempo uma história 

de vistas demasiado curtas- muito pelo contrário, consiste em localizar os 

pontos de afrontamento tanto mais decisivos quanto menos imediatamente 

materiais (CHARTIER, 1990, p. 17).  

 

É importante ressaltar que, segundo o autor essas “representações do mundo 

social” podem ser veiculadas por práticas que visam fazer reconhecer uma identidade 

social, exibir maneira própria de estar no mundo, significa simbolicamente um estatuto 

e uma posição (CHARTIER, 2002, p. 64). Nesse sentido, é possível pensar a música 

popular e nesse caso, as canções de Odair José como uma prática que veicula 

representações do universo cantado e, portanto, do mundo histórico no qual se encontra 

inserida. Percebemos por meio das crônicas de Odair José determinados aspectos da 

vida cotidiana brasileira, em especial das camadas populares. 

Em relação ao conceito de cotidiano aqui mencionado, dialogamos com a 

historiadora Maria Odila Silva Dias que partiu de uma reflexão sobre as dificuldades 

formais de descrever com precisão no que consiste a interpretação do cotidiano. Pois, se 

trata de um campo antigo que vem sendo percorrido há quase um século, que 

procuramos aprender a partir de nossa perspectiva contemporânea, como campo de 

possibilidades de mudança no tempo.  

Para Dias, a modernidade assinalou rupturas nos costumes e nos valores 

vivenciados pelos sujeitos históricos. O conceito do cotidiano parece implicar 

contradição com o próprio termo que indica, para muitos, uma ideia de rotina, de lazer, 

de fatos encadeados num plano de continuidade, campo da necessidade e da repetição, 

área reservada ao consumo, à cultura dominante. Entretanto, para alguns pensadores de 

nossa contemporaneidade, o conceito sugere, antes, mudança, dissolução de culturas, 

possibilidades de novos modos de ser (DIAS, 1998, p. 226).  

Odair José envolveu-se em polêmicas urbanas e ao descrevê-las de maneira 

crítica com letras que geralmente envolviam situações românticas, amorosas e muitas 

vezes trágicas despertou interesse principalmente por parte da sociedade. Desse modo, a 

análise das representações de mulheres nas canções nos ocupará nos tópicos seguintes. 

Para tanto, é de suma importância refletir sobre o movimento feminista que surge 

durante as décadas de 1970 e 1980, a fim de compreender sobre as questões morais e 
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sociais, que o cantor Odair José acabou abordando em suas canções, defendidos por 

esse grupo de mulheres.  

2.1 O FEMINISMO NA DITADURA MILITAR 

 

Ainda que fortemente inspirada pelos movimentos feministas de “segunda 

onda” que se multiplicavam no exterior, o do Brasil guardou especificidades por conta 

da conjuntura política, o país vivia sob uma ditadura militar que colocava grandes 

obstáculos à liberdade de expressão e levava, como reação, a lutas políticas e sociais 

como viés de esquerda. Os grupos de oposição ao governo contavam com grande 

participação de mulheres que também estavam envolvidas nos chamados “movimentos 

de mulheres” e na militância feminista. Com isso, no Brasil, a questão do trabalho e os 

problemas das mulheres trabalhadoras tiveram inicialmente prioridade sobre tantas 

outras pautas feministas da “Segunda Onda”. Porém, em pouco tempo, as demais 

reivindicações ganhariam força, com o destaque para os assuntos ligados a sexualidade 

e o corpo e a violência contra a mulher, por exemplo (PEDRO, 2012, p.2).  

No início do movimento foi criado grupo de debates, as participantes dos 

grupos de reflexão, adotavam uma metodologia chamada “linha da vida” que as levava 

a falar sobre suas vivências pessoais. Conversavam sobre como viam o próprio corpo e 

o como os homens controlavam sobre as experiências da menstruação, ou do aborto, 

narravam situações em que percebiam que foram descriminadas por ser mulher na 

família ou no trabalho, comentavam a relação com o pai, com o marido, com outros 

homens, diziam que pensavam a respeito do desejo sexual e do prazer.  

 Desde que os métodos contraceptivos passaram a enfocar o organismo 

feminino, as mulheres começaram a exigir um controle maior sobre seu próprio corpo. 

Assim, o direito à interrupção da gravidez indesejada passou a fazer parte da pauta 

feminista.  “Um filho se eu quiser, quando eu quiser” e “Nosso corpo nos pertence” 

eram palavras de ordem nessa época. Segundo Joana Maria Pedro,  

No Brasil, entretanto reivindicação do direito ao aborto encontrava muitos 

obstáculos para se fazer ouvir, já que, tendo em vista o contexto da ditadura, 

as mulheres ativistas tinham que buscar diferentes aliados até mesmo na 

Igreja Católica, sendo obrigadas a fazer concessões estratégicas para mantê-

los (PEDRO, 2012, p. 5).  

 

As críticas ao grupo de consciência/reflexão foram inúmeras e vieram de 

muitos lugares, inclusive de muitas feministas. A organização em rede não trazia 

resultados concretos, argumentavam outras feministas. Várias ativistas entendiam que o 
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necessário era realizar manifestações de rua ou criar centros de ajuda às vitimas da 

violência doméstica ou de cuidados com a saúde da mulher. Algumas por sua vez, 

defendiam que a transformação real da sociedade machista viria somente com mudanças 

na legislação. Certas militantes diziam que a sexualidade não era relevante e que o mais 

importante era tratar da questão “mulher e trabalho”. Havia mesmo participantes dos 

grupos que tinham dificuldade em assumir que o faziam, por vergonha, especialmente 

pelos assuntos íntimos que eram debatidos. Além de todas essas críticas, formuladas 

pelas próprias colegas do feminismo, as mulheres envolvidas em grupos de reflexão 

enfrentavam o forte preconceito então existente na sociedade brasileira contra o 

feminismo.  

Esse preconceito também atingia as militantes que estavam nos Centro da 

Mulher, na elaboração de periódicos e nas reuniões com mulheres de bairros populares. 

Não foi pouca as vezes que as feministas se viram constrangidas a afirmar que não eram 

“contra os homens”. Era importante para as ativistas deixar claro que não eram lésbicas 

(epíteto frequentemente atribuído às feministas na época). Além disso, embora, no 

interior dos periódicos que publicavam com suas ideais a identificação com o 

feminismo estivesse expressa em palavras, os títulos referiam-se à mulher ou às 

mulheres, e não ao feminismo.  

O feminismo que eclode nas décadas de 1960 e 1970 nos Estados Unidos e na 

Europa está estreitamente relacionado a toda efervescência política e cultural que essas 

regiões do mundo experimentaram na época, quando se formou um caldo de cultura 

propício para o surgimento de movimentos sociais..  

Segundo a historiadora Célia Regina Jardim Pinto, em seu livro Uma história 

do feminismo no Brasil, a derrubada de dois grandes mitos foi central no cenário desses 

acontecimentos: nos Estados Unidos, a Guerra da Coréia e, principalmente, a Guerra do 

Vietnã foram responsáveis pelo fim do sonho americano popularizando no american 

way of life. O capitalismo norte americano-norte pós-guerra prometia a prosperidade 

econômica, o consumo de bens duráveis e reforçava os valores da família e da moral 

protestante, nos quais a mulher dedicada à família era apresentada como a responsável 

do lar que comandava com competência seus afazeres.  

Os movimentos beatnik e hippie nos Estados Unidos e o maio de 1968 em 

Paris são as expressões mais fortes de uma nova geração nascida durante, ou mesmo 

após, a Segundo Guerra Mundial, que buscava espaço no mundo público combatendo os 

cânones tanto da defesa do capitalismo norte-americano como do sonho socialista 
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europeu. O movimento jovem da década de 1960 não foi apenas altamente inovador em 

termos políticos, foi talvez antes de tudo, um movimento revolucionário na medida em 

que colocou em xeque os valores conservadores da organização social: eram as relações 

de poder e hierarquia nos âmbitos público e privado que estavam sendo desafiadas 

(PINTO, 2003, p. 42). 

Já no Brasil o cenário era completamente outro: o de uma década que desde o 

começo foi política por excelência com dois campos ideológicos claros se enfrentando 

violentamente. De um lado, estavam os conservadores, representados por partidos 

liberais como UND (União Democrática Nacional), por empresários, grandes 

proprietários de terra e por parte da classe média, todos unidos ao redor da bandeira 

comum e altamente simbólica do anticomunismo. Associavam-se a esse grupo, ora 

lideranças, largas frações das Forças Armadas nacionais. De outro lado encontrava-se a 

esquerda, representada por partidos nacionalistas como o PTB (Partido Trabalhista 

Brasileiro) e partidos clandestinos nele ancorados como o PCB (Partido Comunista 

Brasileiro), por alguns empresários nacionais,  por largas parcelas do operariado urbano, 

por movimentos camponeses nascentes, por intelectuais, estudantes e parte da Igreja 

Católica (PINTO, 2003, p. 42).  

Nesse sentido, é importante apontar sobre algumas questões-chave que seriam 

centrais no desenvolvimento do pensamento e da ação feminista no Brasil nas décadas 

que se seguiram. Com o golpe militar em 1964, inaugurou-se aos longos anos um 

regime marcado por cassação de direitos políticos, censura, prisões arbitrárias, tortura, 

desaparecimento, exílio. A partir de dezembro de 1968, com a decretação do Ato 

Institucional nº 5 (AI-5), as condições de qualquer atuação política tornaram-se 

extremamente duras e perigosas no país. O Brasil e o espaço da política ficaram 

reduzidos a uma farsa, a censura chegou com muita força em questões ditas morais e de 

costumes, os estudantes foram obrigados a ter aulas de educação moral e cívica, 

promoveu-se um patriotismo ufanista que teve seu grande momento na Copa do mundo 

de futebol no México, em 1970, traduzido na frase emblemática “Brasil: ame-o ou 

deixe-o”.  

Portanto, tínhamos na Europa e Estados Unidos cenários de grande 

efervescência política, de revolução de costumes, de renovação cultural. Enquanto no 

Brasil o clima era de ditadura militar repressão e morte. Contudo, aqui como lá na 

virada para a década de 1970, surgiu e se desenvolveu o movimento feminista. É 
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importante entender as condições em que nasce o feminismo brasileiro na década de 

1970, e o desenvolvimento desse movimento num período marcado de repressões.  

Segundo a historiadora Célia Regina Jardim Pinto esse movimento, 

Um aspecto fundamental da realidade brasileira que deve ser notado desde o 

princípio é a presença dos movimentos de mulheres entre as classes médias e 

populares no Brasil. Esse é um fenômeno anterior à década de 1970 e que 

continuou a existir paralelamente a todo o desenvolvimento do feminismo. Se 

não se pode tratar os movimentos de mulheres como algo totalmente 

dissociado do movimento feminista, deve-se reter de qualquer forma sua 

especificidade: forma movimentos organizados não para pôr em xeque a 

condição de opressão da mulher como no caso do feminismo, mas para, a 

partir da própria condição de dona-de-casa, esposa e mãe, intervir no mundo 

público, são exemplos dessas organizações os movimentos contra a carestia, 

os clubes de mães, o movimento pela anistia, entre muitos outros (PINTO, 

2003, p. 43).  

 

O feminismo nasceu e se desenvolveu em um complicado paradoxo: ao mesmo 

tempo em que teve de administrar as tensões entre uma perspectiva autonomista e sua 

profunda ligação com a luta contra a ditadura militar no Brasil. Foi visto pelos 

integrantes desta mesma luta como um sério desvio pequeno burguês. O movimento 

feminista, em países como o Brasil, não pode escapar dessa dupla face do problema: por 

um lado, se organiza a partir do reconhecimento de que ser mulher, tanto no espaço 

público como no privado, acarreta consequências definitivas para a vida e que, portanto, 

há uma luta específica, a das transformações das relações de gênero (PINTO, 2003, p. 

45).  

É, portanto, tendo esse quadro como referência que o movimento feminista 

brasileiro deve ser entendido: é um movimento que luta por autonomia em um espaço 

profundamente marcado pelo político; defende a especificidade da condição de 

dominada da mulher, numa sociedade em que a condição de dominado é comum a 

grandes parcelas da população, no qual há diferentes mulheres enfrentando uma gama 

de problemas diferenciados.  

É no ano de 1972, que o feminismo brasileiro é marcado por dois eventos de 

natureza completamente diversas que dizem muito da história e das contradições desse 

movimento: o primeiro deles foi o congresso promovido pelo Conselho Nacional da 

Mulher como já mencionado, liderado pela advogada Romy Medeiros. O segundo 

foram às reuniões de grupos de mulheres em São Paulo e no Rio de Janeiro, de caráter 

quase privado, o que seria uma marca do novo feminismo no Brasil. O congresso 

promovido pela advogada discutiu desde questões polêmicas como planejamento 
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familiar e a posição da mulher diante da nova tecnologia até assuntos relacionados à 

babá.  

As atividades de Romy Medeiros, apesar de suas ligações com o regime 

juntavam mulheres comprometidas com a luta no Brasil e promoviam eventos públicos, 

que causavam problemas para o regime, mesmo sendo patrocinados por agentes tão 

insuspeitos como a Coca-Cola e a Bemfam. Paralelamente a esse tipo de atividade, o 

início dos anos 1970 conheceu os primeiros grupos de reflexão. 

No ano de 1975 é considerado um momento inaugural do feminismo brasileiro, 

até então o movimento estava restritos a grupos muitos específicos, fechados e 

intelectualizados, chegando mesmo a se configurar mais como uma atividade privada, 

que acontecia na casa de algumas pessoas. Em termos da política nacional, os últimos 

anos da década de 1960 e os primeiros da década de 1970 haviam sido dominados pela 

linha mais dura do Exército. O general Médici governava usando um aparate repressivo 

de grandes proporções. O espaço para qualquer manifestação pública fora praticamente 

reduzido e a repressão chegava a níveis de violência extrema.  

Nesse mesmo ano, um marco na história do feminismo foi à decisão da ONU 

(Organização das Nações Unidas) de defini-lo como o Ano Internacional da Mulher e o 

primeiro ano que a mulher realiza uma conferência sobre o assunto no México. A 

questão da mulher ganhava a partir daí um novo status, tanto diante de governos 

autoritários e sociedades conservadoras como em relação a projetos ditos progressistas 

que costumeiramente viam com grande desconfiança a causa feminista. De acordo com 

Pinto, muitos eventos de natureza e abrangência diferenciadas marcaram a entrada 

definitiva das mulheres e de suas questões na esfera pública. O primeiro deles, e o mais 

abrangente, foi o evento com o propósito de comemorar o Ano Internacional da Mulher, 

patrocinado pelo Centro de Informação da ONU, realizado no Rio de Janeiro com o 

título de “O papel e o comportamento da mulher na realidade brasileira”. Neste evento 

foi criado o Centro de Desenvolvimento da Mulher Brasileira.  

O centro nasceu sob a égide de dois polos de censura e repressão: um deles era 

a ditadura militar, que na época via com desconfiança qualquer tipo de mobilização. A 

ameaça era muito presente entre as fundadoras do centro, pois muitas estavam ligadas 

por atividades anteriores do regime militar. O próprio fato de fundar uma constituição 

com estatuto legal e público estava associado à preocupação de não dar margem a 

suspeitas de que poderia estar se organizando algo clandestino de pouco aceitável. O 

outro polo era o centro, que, assim como toda a militância feminista da época sofria um 
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acirrado patrulhamento por parte da ditadura militar de um modo geral (PINTO, 2003, 

p. 57). Um fato interessante, é que as mulheres que faziam parte do centro não 

pertenciam às camadas populares, mas se colocavam como representantes delas. É 

importante observar, o fato dessas mulheres não se identificarem como objetos da 

descriminação.  Para Pinto,  

O feminismo era malvisto no Brasil, pelos militares, pela esquerda, por uma 

sociedade culturalmente atrasada e sexista que se expressava tanto entre os 

generais com em uma esquerda intelectualizada cuja melhor representante era 

justamente o Jornal Pasquim, que associava a liberalização na forma de tratar 

a mulher e a um constante deboche em relação a tudo que fosse ligado ao 

feminismo (PINTO, 2003, p.64).  

 

O ano de 1975, auge do movimento feminista no mundo e no Brasil, até 1979, 

quando o país dá os primeiros passos firmes em direção à democratização, com a anistia 

e a reforma partidária que terminou com o bipartidarismo, o movimento feminista 

esteve associado também ao fim da ditadura militar. É interessante perceber que o 

encontro do feminismo à moda do Primeiro Mundo com a realidade brasileira daquela 

época promoveu situações tão complicadas quanto criativas: as mulheres de classe 

média, intelectualizadas que estiveram nos Estados Unidos ou na Europa como exiladas, 

estudantes ou simplesmente viajantes em busca de novas experiências, voltaram para o 

Brasil trazendo uma nova forma de pensar sobre sua condição de mulheres, ou seja, 

começaram a se ver como sujeitos, em que o antigo papel de mãe, companheira, esposa 

não mais serviria. Elas lutariam a partir desse momento, pelo seu protagonismo na 

história. Essas mulheres haviam descoberto seus direitos e, mais do que isso, talvez as 

mais desafiadoras das descobertas tinham descoberto os seus corpos, com suas mazelas 

e seus prazeres.  

Segundo Pinto,  

No Brasil, a particularidade da implantação do movimento deu-se por conta 

de uma paradoxal situação. Por um lado, o regime militar não via com bons 

olhos qualquer tipo de organização da sociedade civil, ainda mais quando se 

tratava de mulheres, que inspiradas nas norte-americanas ameaçavam a 

tradição e a família brasileira.  Mas o paradoxo se constitui na medida em 

que as mulheres também não encontravam guarida entre os grupos que 

lutavam contra a ditadura e professavam ideologias do tipo libertário 

(PINTO, 2003, p. 66). 

  

De qualquer forma, no fim da década de 1970 havia um fato inegável: o 

movimento feminista existia no Brasil. Frágil, perseguido, fragmentado, mas muito 

presente o suficiente para incomodar todos os poderes estabelecidos, tanto dos militares 

como dos seus companheiros. 
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Segundo a autora Joan Scott, o nascimento da História das Mulheres na Europa 

e nos Estados Unidos, relacionou-se à política, mas precisamente à política feminista 

que atingiu seu ápice entre os anos de 1960 e 1970 (SCOTT, 1992, p. 63- 64). Período 

no qual as mulheres começaram a assumir o controle de sua vida reprodutiva, com a 

disseminação da pílula anticoncepcional e ampliaram sua participação na educação, no 

mercado de trabalho e na política (COSTA, 2003, p. 190).  

A História das Mulheres, inicialmente construída pelas militantes feministas, 

estava integrada à tentativa de acompanhar as novas “indagações” que essa realidade 

trazia para a vida das mulheres. Portanto, tornou-se imprescindível retirar o sexo 

feminino da clausura representada pela exclusão, pelo esquecimento e pelo privado, 

intenção favorecida pelos trabalhos dedicados a demonstrar que as mulheres também 

faziam parte do processo histórico e que eram vítimas da injustiça e da exploração (DEL 

PRIORE, 1998, p. 220).  

Nas ruas e nos círculos acadêmicos, ocorreu todo um esforço de demostrar a 

importância do papel e das ações das mulheres no contemporâneo e no passado. De 

acordo com autora Suely Costa, muitas militantes feministas nessa época ocupavam 

posições de destaque em importantes instituições políticas, criando acesso a várias 

fontes de financiamento de pesquisam com inúmeras publicações de qualidade em 

circulação (COSTA, 2003, p. 191).  

Porém, no limite das universidades, nesse primeiro momento, os estudos sobre 

as mulheres eram vistos com grade desconfiança pela maioria dos historiadores, 

constituindo-se, na prática, como uma espécie de “adendo à história geral”, tarefa quase 

exclusiva das pesquisadoras, cujo estudo sobre seu próprio sexo era apenas “tolerado ou 

marginalizado” (DEL PRIORE, 1998, p, 220 e 221). Scott, chama atenção para essa 

dificuldade de penetração da história das mulheres, acusada de ideologismo, no círculo 

acadêmico estadunidense e como foi importante buscar “estratégias” para sua inserção.  

Ao defender novos cursos sobre as mulheres, diante um comitê curricular 

universitário em1975, argumentei como exemplo que a história das mulheres 

era uma área recente de pesquisa, assim como os estudos da região ou das 

relações internacionais. Em parte, esse foi um artifício tático (uma jogada 

política) que tentava, em um contexto específico, separar os estudos das 

mulheres daqueles intimamente associados ao movimento feminista. Em 

parte, resultou da crença de que o acúmulo de bastante informação sobre as 

mulheres no passado, inevitavelmente atingiria sua integração na história 

padrão (SCOTT, 2003, p. 81).  

 

O avanço da História das Mulheres foi resultado aos novos rumos seguidos 

pelas tendências historiográficas no exterior e no Brasil, que ganhavam força nesse 
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período. Até a década de 1970 predominavam as análises estruturalistas que se 

apoiavam nos recortes macrossociais, nas explicações globalizantes nas conjunturas 

econômicas e nas categorias sociais em busca pela compreensão do passado histórico. 

Nesse processo, o “indivíduo” e as questões referentes ao âmbito privado eram 

ignorados, o que trazia em seu bojo, consequentemente, a invisibilidade das mulheres na 

história (COSTA, 2003, p. 188).  

As mulheres, agora protagonistas ao lado dos homens, foram pouco a pouco 

reveladas tanto na esfera pública (motins, organizações políticas, mercado de trabalho) 

como em aspectos privados até então relegados (família, maternidade, lar). Surgiram 

enquanto “rebeldes” e “amotinadas”, “donas- de- casa” e “trabalhadoras”, nas praças e 

nas casas, transformando e sendo transformadas nas teias do poder e das resistências.  

É importante dizer que o termo “mulheres” nesse momento, seria uma 

categoria homogênea, consideradas como “uma categoria social fixa”, ou seja, “pessoas 

biologicamente femininas que se moviam dentro e fora de contextos e papeis diferentes, 

mas cuja essência- enquanto mulher- não se alterava”. Esse posicionamento solidificou 

a oposição homem/mulher, importantíssima para uma mobilização política feminista.  

(COSTA, 2003, p. 82-83).  

Segundo a historiadora Margareth Rago, 

A historiografia brasileira, como já foi indicada, não ficou neutra diante de 

tais mudanças. Em um primeiro momento, a mulher foi vista como o 

resultado das condições sócio-econômicas e como vítima, despida de 

qualquer consciência e atuação histórica. Já na década de 1980 as pesquisas, 

ainda focadas na “condição feminina” (sempre em contraste e separada da 

experiência masculina), tentaram preencher este vazio e passaram a 

investigar as mulheres enquanto sujeitos históricos, analisando seu cotidiano 

a partir das ideias de resistência e da transformação da sua realidade. 

Simultaneamente, este foi o período de efervescência também de trabalhos 

inseridos na forte tendência dos estudos “das mentalidades” ganhando 

destaque as temáticas que auxiliavam as análises do feminino (a sexualidade, 

o amor, o corpo, o pecado, o medo, a morte, os desvios) e as relações entre o 

público e o privado. Assim, as mulheres tornavam-se sujeitos sociais que 

engendravam a História, que lutavam contra as declarações de poder e 

produziam percepções e experiências próprias (RAGO, 1995, p. 82, 83 e 85).  

 

Assim, nos rumos da historiografia no Brasil as mulheres foram reintegradas ao 

passado que, embora nebuloso, encontrava-se repleto de vestígios de seus anseios, de 

suas articulações, de suas lutas e de suas transgressões. Analisadas através da inovação 

e releitura das fontes (processos eclesiásticos e civis, obras literárias, tratados médicos e 

morais, imprensa) figuravam nas mais variadas abordagens temáticas tais como: 

sexualidade, família, moralidade, maternidade, feminismo e construção de estereótipos 

femininos. 
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É impossível negar que as décadas de 1970 e 1980 foram de grande valia para 

a incorporação das mulheres na produção historiográfica, ao colocar em discussão a 

visão monolítica do “Homem Universal”. Entretanto, essas abordagens não quebraram 

totalmente com o “silêncio” que teimava em rodear os estudos sobre mulheres.  

É no cenário do movimento feminista que a música brega surge trazendo em suas 

canções discussões importante para a década de 1970, principalmente questões 

relacionadas ao corpo e, ao gênero feminino. Artistas como Odair José, Waldick 

Soriano, Nelson Ned, Aguinaldo Timóteo, denominados como “cantores bregas”, 

popularizaram-se num contexto altamente conservador e autoritário. Percebe-se no 

sucesso alcançado por esses artistas rotulados de “cafonas”, as representações de 

situações vividas por gentes “comuns”.  

Dessa forma, em cada uma das canções de discos do “gênero brega”, estão 

presentes sonhos, angústias, tragédias, protestos, dores, amores, além da visão de 

mundo de amplos setores das camadas populares. Essa produção musical se deu em um 

período da nossa história em que os direitos constitucionais estavam suspensos. Mas, 

entre as brechas do sistema, representantes de setores populacionais mantidos à margem 

conseguiram falar e ser ouvidos (ARAÚJO, 2013, p. 19).   

Nas análises a seguir das canções, optamos em cada uma delas, fazer uma 

breve contextualização do momento histórico em que elas foram produzidas. Outra 

importante observação é que Odair José sempre se apresenta nas letras como um 

narrador partícipe, ou seja, alguém que indiretamente está envolvido no dilema cantado, 

ás vezes como vítima da situação, ás vezes como conselheiro. Em todas as canções 

analisadas o eu lírico é um homem, que dialoga com a figura da mulher.  

 

2.2 VOU TIRAR VOCÊ DESSE LUGAR (1972) 

 

Olha... a primeira vez que estive aqui 

Foi só pra me distrair 

Eu vim em busca do amor 

Olha 

Foi então que eu te conheci 

Naquela noite fria 

Em seus braços 

Meus problemas esqueci 
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Olha,...  a segunda vez que eu estive aqui 

Já não foi pra distrair 

Eu senti saudade de você 

Olha, eu precisei do seu carinho 

Pois eu me sentia tão sozinho 

Já não podia mais lhe esquecer 

 

Eu vou tirar você desse lugar 

Eu vou levar você pra ficar comigo 

E não me interessa o que os outros vão pensar 

 

Eu sei que você tem medo de não dar certo 

Pensa que o passado vai estar sempre perto 

E que um dia eu posso me arrepender 

 

Eu quero que você não pense em nada triste 

Pois quando o amor existe 

Não existe tempo pra sofrer 

Eu vou tirar você desse lugar 

Eu vou levar você pra ficar comigo 

E não me interessa o que os outros vão pensar
41

 

 

Segundo Odair José, foi a partir dessa canção que a censura começou a prestar 

mais atenção em suas letras e canções, o cantor começou a ter obrigações de enviar suas 

composições para a Divisão de Censura. Para Odair José, a censura não se dava somente 

por aspectos políticos, mas também sociais. Segundo o cantor, numa entrevista cedida 

ao site do Censura Musical: 
42

   

Tinha pessoas que falavam pra mim, “Aí vem o cantor das putas”, pois tinha 

a música “Vou tirar você desse lugar”. Quando eu fiz a música da 

empregada, o negócio da empregada doméstica, você também não podia 

falar. Tinha um problema social. Quando lançamos essa música ela não foi 

censurada, mas tivemos problemas. A sociedade no fundo é o grande censor 

(Odair José: polêmica e perseguição. p. 8. Acesso em: 28 out. 2015).  

 

                                                           
41

 Vou tirar você desse lugar (Odair José) Gravação de Odair José Compacto-Simples, CBS, 1972.  
42

 A entrevista completa segue anexo.  
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A fala de Odair José, sobre a censura também acontecer por parte da sociedade, 

nos revela algo já mencionado neste trabalho, suas canções incomodavam todas as 

esperas da sociedade. 

Segundo Araújo, o inusitado é que, originalmente, o "lugar" ao qual Odair José 

faz referência na letra da música não era exatamente um bordel, e sim a gravadora CBS, 

empresa onde ele atuava antes de se transferir para a Phonogram. Naquele primeiro 

semestre de 1972 o cantor vivia o limite do desgaste de relacionamento com os 

dirigentes da gravadora e o ambiente de trabalho tornava-se para ele cada dia mais 

insuportável. A ideia da canção surgiu neste contexto (ARAÚJO, 2002, p. 137).  O 

cantor usou de metáforas para ofender a gravadora.   

De acordo com Araújo,  

“O prédio da CBS ficava na Visconde do Rio Branco” - explica Odair - , “e 

eu morava ali perto, na Rua do Riachuelo. E um dia eu saí bastante 

aborrecido da gravadora e no caminho até minha casa me veio este refrão 

'vou tirar você desse lugar'. Mas na hora eu não pensei em puta, não pensei 

em nada. Eu estava era revoltado com a minha situação na CBS e cantei 

dizendo pra mim mesmo: 'eu vou tirar você desse lugar'.” Entretanto, ao 

chegar em casa, pegar o violão e começar a trabalhar os versos e a melodia da 

nova canção, Odair José achou o refrão muito forte para ficar restrito ao seu 

problema com a gravadora e procurou relacioná-lo ao período em que atuava 

como músico da noite em boates da Praça Mauá e via “pessoas pagarem 50 

ou 100 cruzeiros para comerem as putas que estavam expostas ali” 

(ARAÚJO, 2007, p, 137).  

 

Para compreender os motivos da canção ter sido alvo tanto da censura, como 

da sociedade, apresentaremos algumas reflexões acerca da prostituição e, da prostituta. 

Tema, que é narrado em sua canção.   

A prostituição é considerada como a profissão mais antiga da humanidade, no 

Brasil faz parte de uma complexa rede social que envolve condutas morais, valores 

machistas e situações religiosas conservadoras. A prostituta dentro de uma sociedade 

marcada por traços religiosos que prega o discurso da “moralidade” civil foi e é alvo 

constante de preconceitos, apontamentos negativos e vista como uma denegridora de 

famílias e dos bons costumes. 

Essas concepções sob essa profissional apontam para ela com uma “portadora 

do pecado” por se portar diferentemente das mulheres tradicionalmente casadas e ditas 

“honradas”, seja na forma de falar, pela forma de se vestir- muitas vezes de formas 

extravagantes, chamativas e pelo seu pudor sexual (ou falta deste).  
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A temática da prostituição apareceu em várias canções da década de 1940 e 

1950, principalmente nas composições de (“Bibelot”
43

“Doidivana”
44

) e (“Matriz ou 

Filial”
45

) devido à semelhança do lugar social desses com a prostituta. O universo da 
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 Composição de Adelino Moreira. Letra: 

 Não sejas bonequinha quebradiça, 

A luz mortiça de um belo lampião, 

Não sejas bibelot de porcelana, 

Que se esparrama quando cai ao chão, 

Não queiras iludir teu sentimento, 

O fingimento não te fica bem, 

Repara que a maior beleza, 

Está na singeleza,  

Que a pessoa tem. 

 

Beijar-te no altar desejo, 

Confesso que é meu sonho ardente, 

Mas tenho a impressão que até num beijo, 

Fazendo pose do beijo é diferente, 

Não sejas tão sofisticada, 

Enganas o teu coração, 

Procura ser real e doce amada, 

Para mim atingiras a perfeição 

 
44

 Composição de Nelson Gonçalves. Letra:  
Das noites vadias 

Sendo a razão dos meus dias 

Quando tu quiseres 

Faz um gesto, um aceno 

E eu te darei este amor 

Que neguei a tantas mulheres. 

 

Doidivana 

Apesar de tudo 

O tempo passa e eu não mudo 

Ainda te quero bem 

Tu és doida, 

Doida que só vendo 

E eu te querendo 

Sou doido também. 

 

Doidivana 

Quem me calunia 

Não sabe a agonia 

Que eu passo e passei 

Não ouviu tua voz quente e rouca 

Nem beijou esta boca 

Que eu tanto beijei 

 

Doidivana 

Carícia suprema 

Só me condena 

Quem não gostou de alguém 

Tu és doida, és doida varrida 

E eu te amando na vida 

Sou doido também 

 
45 Composição de Lúcio Cardim.  Letra:  
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prostituição esteve presente na vida de Odair José, desde sua chegada ao Rio de Janeiro 

onde  apresentou-se em diversas casas noturnas e “inferninhos” da cidade.  

É interessante notar, uma perspectiva patriarcalista, onde as mulheres (não as 

prostitutas e sim as que eram casadas a cumprir as normas “ditas morais” do período) 

tinham o papel de serem resignadas a cuidar da casa e dos filhos, aprenderem bons 

modos e respeitar o marido. Então, em algumas canções que tratam ou retratam o 

cotidiano dos bordeis e das prostitutas, o homem aparece como aquele que trabalhou, 

vem cansado do emprego e merece ter o prazer, o descanso. Merece saciar todos os seus 

desejos, visto que esse era o principal papel da prostituta.  

Ainda pela gravadora CBS, em 1972, lançou aquele que talvez tenha sido o 

mais importante sucesso de sua carreira, devido ao momento e a circunstância de 

lançamento: “Vou tirar você lugar”, compacto simples. Com essa canção rapidamente 

atingiu os primeiros lugares das vendas daquele ano
46

. Devido ao sucesso de Odair José, 

os militares solicitavam que todas as letras do cantor passassem pela censura, a partir 

das próximas composições (após Vou tirar você desse lugar).  

Dessa vez o tema da canção era justamente sobre uma situação envolvendo 

uma prostituta, que como dissemos, socialmente era marginalizada e, esse processo de 

reclusão acontecia também nas canções. A canção narra a ida de um homem à casa de 

prostituição para encontrar distração. Após a primeira noite ele retorna ao ambiente e 

num outro encontro diz a prostituta que o atendeu que não está mais ali apenas por 

                                                                                                                                                                          
Quem sou eu 

Prá ter direitos exclusivos sobre ela 

Se eu não posso sustentar os sonhos dela 

Se nada tenho e cada um vale o que tem. 

 

Quem sou eu 

Prá sufocar a solidão da sua boca 

Que hoje diz que é matriz e quase louca 

Quando brigamos diz que é filial 

 

Afinal 

Se amar demais 

Passou a ser o meu defeito 

É bem possível que eu não tenha mais direito 

De ser matriz 

Por ter somente amor prá dar 

 

Afinal  

O que ela pensa conseguir me desprezando 

Se sua sina sempre é voltar chorando 

Arrependida, me pedindo prá voltar 
46 Fonte: IBOPE-AEL, 1972. 
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distração e sim por estar apaixonado por ela, que não consegue mais viver sem seus 

carinhos e que já não pode mais a esquecer.  No refrão, avisa que vai tirá-la daquele 

lugar sem se interessar para o que os outros vão pensar. Por fim, na última parte da 

canção, o homem apaixonado diz a amada que ela não deve se preocupar esquecer o 

passado e aceitar viver o amor oferecido, sem tempo para sofrer. Outro dilema presente 

na canção refere-se à percepção que as pessoas teriam do homem e da mulher que 

decidiram se unir, ele pelo fato de aceitar casar-se com uma prostituta, e ela pelo fato de 

achar que para sempre vai ser socialmente discriminada e apontada na sociedade em 

relação à moralidade. 

É importante explicar que até fins dos anos 1970 as gravadoras antes que o 

artista lançasse um novo Long Playing testavam a chamada “música de trabalho” do 

disco em um compacto simples ou duplo. Funcionava da seguinte forma: um artista 

tinha uma ou duas músicas em que a gravadora julgava que seriam sucessos 

radiofônicos. Inicialmente lançavam-se essa (s) música em um pequeno compacto com 

uma ou duas canções (que seria logicamente mais barato) para que as pessoas conhecem 

um pouco da proposta que viria no trabalho completo e consequentemente comprasse o 

disco LP inteiro, por isso a canção de Odair José foi lançada em um compacto simples.   

A temática da prostituta deixou os censores com olhos mais abertos em relação 

à obra de Odair José. A preservação da “moralidade” e dos bons costumes também era 

um dos objetivos do regime militar, e algumas temáticas das canções consideradas 

subversivas não poderiam ser toleradas. Tal ato já indicava que o cantor começava a 

ganhar certa notabilidade no meio artístico. Apesar do êxito dessa canção que trazia 

agora algo muito mais autoral do próprio artista e elementos mais sociais do que as 

primeiras gravações, esse foi o último trabalho de Odair José nessa gravadora. Depois 

do grande sucesso deste compacto, o cantor seria contratado pela gravadora Phonogram 

que começava a investir em artistas mais populares. 

A autora Kamala Kempadoo, destaca que a partir de pressões de movimentos 

reformistas ocidentais compostos por mulheres da classe média, consolida-se uma 

corrente feminista que adota uma perspectiva abolicionista frente à prática da 

prostituição e que se posiciona, no final do século XIX, em torno do combate ao 

chamado “tráfico de escravas brancas” e, no final da década de 1970. Contra a 

“escravidão sexual feminina”.  

Essa corrente feminista percebe as instituições patriarcais como formas de 

violência e abuso dos homens sobre as mulheres, nesse âmbito a prostituição é 
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compreendida como a forma mais intensa de vitimização da mulher e a pior forma de 

opressão patriarcal, uma vez que se pressupõe que as mulheres são induzidas ao 

exercício da prostituição mediante controle e poder dos homens sobre suas vidas e 

corpos. Sob a ótica dessa corrente, a prostituta sempre é percebida como vítima e não 

como sujeito de sua prática, sendo negada a possibilidade de exercício voluntário da 

prostituição.  

A antropóloga Adriana Piscitelli, destaca a importância de problematizar a 

presença da perspectiva abolicionista no feminismo brasileiro, fazendo a distinção entre 

o abolicionismo do século XIX e o atual. A ideologia abolicionista remonta os 

primeiros movimentos feministas europeus que tinham como proposta abolir a 

regulamentação da prostituição presente em diversos países a partir da segunda metade 

do século XIX. Nesse contexto, o sistema regulamentarista, 

Propunha o controle dos territórios desejantes pelo Estado, responsável por 

definir os lugares da existência das casas de tolerância e dos bordéis nas 

cidades, os horários de circulação das mulheres, a inspeção médica, entre 

outros aspectos, enquanto os abolicionistas criticam aquela proposta como a 

que faria do  Estado não só um invasor da esfera da vida privada e da 

intimidade individual, mas também um cafet (RAGO, 2011, p. 26).  

 

Apesar de lutarem contra as arbitrariedades, médica, policial e religiosa da 

regulamentação da prostituição, cabe ressaltar que as feministas abolicionistas do século 

XIX consideravam-se libertadoras de escravas e que “defesa das prostitutas, tidas como 

vítimas de um sistema imoral, estava associada à realização de cruzadas de purificação” 

(PISCITELLI, 2012, p. 21).  

A partir da década de 1970, as prostitutas continuam a ser consideradas pelas 

feministas como vítimas que precisam ser libertadas, no entanto, os discursos 

abolicionistas, se alteram e os argumentos vinculados à moralidade perdem forças, 

sendo que em seu lugar surgem os argumentos voltados ao combate da violência contra 

as mulheres. O abolicionismo contemporâneo mais radical compreende a prostituição 

como violência sexista, nesse âmbito a prostituição é justificada como resultado de 

coerência afetiva e violências físicas e sexuais sofridas na infância. E por isso, a 

prostituição passa a ser entendida como incompatível com os direitos universais 

(PISCITELLI, 2012, p. 27).  

Em relação à regulamentação da prostituição longe de impor mecanismos de 

controle, visam garantir o reconhecimento da ocupação exercida pela prostituta 

enquanto profissão e, consequentemente, garantir acesso aos direitos trabalhistas que 

são negados a essas mulheres. Além, desse olhar que percebe a prostituição como 
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escrava que precisa ser libertada, existe a corrente feminista denominada 

“transnacional” 
47

 ou do “terceiro mundo”. Nessa perspectiva, as prostitutas, não são 

percebidas como grupo homogêneo que se reduzem a vítimas paralisadas pelo poder 

masculino, ao contrário, elas são concebidas como: 

Sujeitos atuantes, auto-determinados e posicionados de maneira diferente, 

capazes não só de negociar e concordar, mas também de conscientemente 

opor-se e transformar relações de poder, estejam estas enraizadas nas 

instituições de escravidão, prostituição, casamento, lar ou mercado de 

trabalho (KEMPADOO, 2005, p.61-62). 

 

Em lugar de definir a própria prostituição como violência inerente contra as 

mulheres, são as condições de vida e trabalho em que as mulheres podem se encontrar 

no trabalho do sexo, e a violência e o terror que cercam essa atividade num setor 

informal que são tidos como violadores dos direitos das mulheres.  

Segundo Piscitelli, no Brasil o cenário feminista é heterogêneo em relação ao 

posicionamento sobre a prostituição. Contudo, a particular configuração na qual as 

vozes abolicionistas estão inseridas, principalmente na sua relação com o Estado vem 

tornando essas posições mais visíveis.  

Quando no mundo anglo-saxão, as feministas se debatiam nas “guerras dos 

sexos” em torno da pornografia e prostituição, a organização dos grupos feministas no 

Brasil girava em torno de outras questões. Esse momento, identificado como “segunda 

onda” do movimento no país, é veiculado à posição ao regime militar, as lutas pela 

democratização e pela anistia e também às “lutas específicas”, contra a dominação 

masculina, a violência contra as mulheres e pelo direito ao prazer (PISCITELLI, 2012, 

p. 13).  

Na confluência entre uma ampliação, diversificação, transnacionalização e 

relativa normalização da prostituição e a modificação das ideias sobre sexualidade, os 

discursos abolicionistas se alteram, trocando os antigos argumentos vinculados à 

moralidade, o pecado e a lascívia por outros, associados à violência contra as mulheres.  

A zona de prostituição nesse momento é visto como um lugar ligado à 

imoralidade, a imundice e a corrupção de costumes. Dessa forma, a zona de prostituição 

é problematizada enquanto território urbano, lugar culturalmente constituído, cuja 

identidade, seus laços de sociabilidades, seus referenciais de memória e de 
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 O termo transnacional é empregado de diversas maneiras na literatura feminista, de modo geral alude a 

laços, conexões e vínculos estabelecidos por pessoas e grupos para além das fronteiras nacionais.  
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pertencimento, encontraram reforço no confinamento que a cidade lhe impingiu e na 

relação de utilidade social que recaía sobre a prostituição (ROLNIK, 1992, p. 27-29).  

Dessa forma, recaí sobre a zona de prostituição o argumento de um discurso 

moralista que recorre às imagens de degradação relacionadas à prostituição, enfatizando 

o mal-estar e a “calamidade”. A zona assumia grande importância na iniciação e vida 

sexual dos homens, portanto, imediatamente percebida como necessária para a 

preservação da honra das mulheres, refletindo a cultura de uma sociedade machista, 

cujo argumento ao mesmo passo que execravam o “mau exemplo” das “decaídas”, 

legitimavam a prostituição ao conceitua-las como mal- necessário (RAGO, 1991, p. 

168-169).  

Embora a prostituição não constituísse um dos grandes temas do feminismo, 

ela girava interesse. As discussões sobre o tema deram lugar a novas percepções sobre a 

sexualidade, mas também a ambivalências. O depoimento de uma feminista, na época 

ativista em São Paulo, destaca o aspecto inovador, em termos de sexualidade, presente 

nas reflexões sobre a prostituição na época, 

No final dos anos 1970, o elo fundamental no feminismo era a questão da 

ditadura, da Anistia, do trabalho, aquelas questões de mais consenso, a 

sexualidade estava meio submersa. Mas, você percebe o interesse. No 

Primeiro Concurso da Fundação Carlos Chagas, Cida Adair, do Nós 

Mulheres, propus a realização de um filme, que redundou num documentário, 

Mulheres da Boca. Acho incrível a abordagem desse filme, não há uma dupla 

moral, a puta e a outra. Não tem essa coisa da sexualidade da prostituta como 

desgraçada. Aquelas Mulheres da Boca tinham uma coisa de autonomia, de 

domínio do corpo, de gozar. É o que lembro como mais revolucionário. Outra 

figura inestimável era a Ruth Escobar, o espaço do teatro Ruth Escobar era 

um espaço de transgressão, e uma das mesas da Ruth foi sobre prostituição. 

Lembro também de uma passeata extraordinária, nós todas fomos e dizíamos 

“somos todas prostitutas”. Tudo isso é antes de 80, era um estado de espírito, 

definitivamente libertário, criativo, inventivo, depois, já vem a 

institucionalização (Entrevista  com Gabriela Leite realizada por Maria Lygia 

Quartim de Moraes em Campinas, em 2010). 

 

Esse espirito é registrado por Gabriela Leite, fundadora da primeira 

organização de prostitutas no Brasil e da Rede Nacional de Prostitutas, no final da 

década de 1980. 

A sociedade mudou e isso se reflete nos movimentos, que estão muito mais 

conservadores do que na década de 1990, sendo que então já eram mais 

conservadores que na década de 1970. De acordo, com Gabriela Leite, os 

primeiros contatos que teve com as feministas, durante a década de 1980, que 

redundaram em entrevistas para jornais e na realização de filmes, foram 

positivos (Entrevista com Gabriela Leite realizada por Maria Lygia Quartim 

de Moraes em Campinas, em 2010). 

 

O quadro foi alterando-se ao longo do tempo, expressando-se a partir da 

década de 1990 pra em aberta rejeição, por parte de feministas que se negavam a ouvir 
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as vozes das prostitutas, ora numa relação ambivalente, em que feministas com 

importante atuação no cenário nacional afirmavam que a prostituição era uma 

exploração contra a mulher. Ao mesmo tempo, percebiam posições como as de Gabriela 

Leite, que afirma o exercício da prostituição como escolha e como direito, como 

inquietante, pois era a expressão de um conceito caro ao feminismo: a autonomia.  

A partir da redemocratização do país em 1985, o movimento feminista 

envolvem em articulações com o Estado em organizações não governamentais que se 

disseminavam no Brasil. Essas ONGS obtiveram significativo apoio financeiro de 

agências multilaterais, particularmente na década de 1990 (PISCITELLI, 2012, p. 15). 

Em relação à regulamentação da profissão das prostitutas, no país diversos 

grupos organizados, estão integrados em redes, a Rede Nacional das Prostitutas e a 

Federação Nacional das Trabalhadoras do Sexo, com posições divergentes sobre a 

discussão da legalização da atividade.   

Como refletir essa discussão da regulamentação da prostituição no tempo 

presente? A autora Marlene Teixeira, em seu texto A prostituição no Brasil 

contemporâneo: um trabalho como outro qualquer, traz algumas questões sobre essa 

prática. Segundo a historiadora, as iniciativas de políticas públicas voltadas à 

prostituição têm sofrido uma inflexão desde o final do século XX, deixando de ser 

objeto exclusivo de intervenção policial e sanitária, incluindo a perspectiva dos 

movimentos de prostitutas. No Brasil, possível identificar iniciativas do Legislativo no 

campo da saúde no que se refere ao trabalho e aos direitos humanos nessa direção.  A 

autora Marlene Teixeira destaca para duas iniciativas: o projeto de Lei n. 98\ 2003, 

apresentado pelo deputado federal Fernando Gabeira com vistas a reconhecer a 

prostituição como um “serviço de natureza sexual”, e a legislação trabalhista que tratou 

de inserir a atividade de profissionais do sexo como parte da Classificação Brasileira de 

Ocupações.  

Observa-se à emergência de organizações integradas por prostitutas que 

reivindicam não só os direitos sociais de cidadania, mas também o reconhecimento da 

prostituição, “como um trabalho qualquer”, que acarreta direitos e deveres. No Brasil, as 

políticas públicas voltadas à prostituição começaram a mudar a partir da década de 

1990, inaugurando um período de incorporação de novos elementos, perspectivas e 

sujeitos no debate sobre a prostituição e os direitos das pessoas que exercitam a 

atividade (ALVAREZ, 2001, p. 26).  
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É importante situar que no início da década de 1970, que o termo “trabalhador 

do sexo” passou a ser utilizado para mulheres que trabalhavam com a prostituição, 

conforme afirma Rodrigues, referindo-se a Robert, 

De acordo com Robert (1998), é no bojo do surgimento dos movimentos 

sociais de defesa dos direitos de prostitutas e da proposição de 

ressignificação da prostituição, ou melhor, dizendo do “trabalho sexual”, 

como um trabalho como outro qualquer, a partir de meados da década de 

1970, que emerge o termo “trabalhadoras do sexo” para referir aquele que 

exercem a prostituição, ou se dedicam ao “comércio do sexo” 

(RODRIGUES, 2009, p. 69). 
  

No caso das prostitutas constata-se a discriminação, decorrente do surgimento 

da epidemia de HIV\AIDS e do endurecimento policial. O surgimento do vírus, no final 

do século passado, fez com que as prostitutas voltassem ao centro das preocupações da 

área de saúde. 
48

 A percepção inicial da epidemia, profundamente transformada ao 

longo dos anos, repercutiu sobre a prostituição, provocando a discriminação e do 

preconceito e, ao mesmo tempo oportunizando a organização política do segmento.  

Nesse sentido, as diferentes experiências de organização, nos âmbitos nacional 

e internacional, a partir da década de 1970, tiveram como questões centrais a luta contra 

a discriminação e a violência, inclusive policial e a luta pelo reconhecimento da 

cidadania das mulheres prostitutas.  

No Brasil, os movimentos inicialmente, adotaram a expressão “profissional do 

sexo”, porém, recentemente algumas lideranças contemporâneas têm chamado pelo 

termo “prostituta” por entenderem que a terminologia adotada, de certa forma acaba por 

mascarar antes que enfrentar, o estigma que sempre perpassou a prostituição 

(TEIXEIRA, 2009, p. 69).  A discriminação e a violência policial são constantes no 

universo cotidiano das prostitutas brasileiras, em períodos anteriores e na história 

recente, constituíram o impulso determinante para que surgissem as primeiras 

organizações.  

Após a realização em 1987, do I Encontro Nacional de Prostitutas, na cidade 

do Rio de Janeiro, a estratégia para garantir o reconhecimento público da 

profissão e a cidadania das “profissionais do sexo” foi à criação e a 

legalização de associações em diferentes Estados. Dois anos depois, durante 

o II Encontro Nacional de Prostitutas, nasceria a Rede Nacional de 

Profissionais do Sexo (TEIXEIRA, 2009, p. 69).   

 

Essas organizações se consolidaram em torno do desenvolvimento de ações 

voltadas à prevenção e ao combate ao HIV/Aids, o que provocou um 
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 No período inicial da epidemia considerava-se que ela era um mal que só acometia determinados grupos 

populacionais, então denominados “grupos de risco”: prostitutas, homossexuais masculinos e usuários de 

drogas endovenosas.  
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redimensionamento da atenção dada à questão da violência, colocada inicialmente, em 

segundo plano, embora os incidentes, envolvendo discriminação e a violência policial, 

continuassem a acontecer. 
49

A perspectiva das organizações é colocar a discussão da 

prostituição no campo da cidadania, enfatizando-se em especial, a questão da atividade 

referir-se a direitos sexuais e trabalhistas, e não a uma questão criminal/ penal.  

Nesse contexto, da discussão da prostituição, o cantor Odair José lança a 

canção Vou tirar você desse lugar, que remete a uma situação amorosa de uma 

prostituta. Testemunho que ele enfatiza numa entrevista à Rádio Globo: 

“A história é a seguinte: o cara trabalhava o dia inteiro e ao final do dia, em 

vez de ir para casa, ele passava ali para tomar um drinque e tal. E com esse 

drinque começava um grande romance. No dia seguinte ele voltava para 

tomar um segundo drinque, e mais um terceiro, porque já estava realmente 

apaixonado por alguém dali. Eu assisti muito isso. Porque ali se encontram 

moças extremamente dignas, e o fato de estar naquele trabalho é apenas uma 

opção ou circunstâncias da vida, porque às vezes você faz planos de vida e a 

vida muda seus planos. Enfim, a intenção da música é quebrar esses tabus, 

romper esses preconceitos, que ainda hoje existem por aí.”
50

 

 

Segundo seu depoimento, era comum uma situação dessa acontecer. Para o 

cantor, a intenção foi de romper preconceitos em relação à prostituta. Para as correntes 

feministas a prostituição apresenta perspectivas distintas, de modo que a prostituta tanto 

pode assumir o “lugar de escrava sexual como o do agente mais subversivo dentro de 

uma ordem social sexista” (PISCITELLI, 2006, p. 16).  A canção de Odair José nesse 

contexto, rompe com padrões da moral e dos costumes, defendidos tanto pela sociedade, 

quanto pela ditadura militar.  

2.3 UMA VIDA SÓ (PARE DE TOMAR A PÍLULA) (1973) 

 

Já nem sei há quanto tempo 

Nossa vida é uma só 

E nada mais 

 

Nossos dias vão passando 

E você sempre deixando 

Tudo pra depois 
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 Esta situação se deve principalmente ao fato das entidades terem que adequar seus projetos às temáticas 

propostas pelos organismos de financiamentos. Circunstância comum às diferentes entidades – 

movimentos sociais e organizações não governamentais – surgidos no país a partir da década de 1970 e, 

com maior vigor, a partir da década de 1980. 
50

 Programa “Show da Madrugada” - Rádio Globo, 24 -9-1994. 
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Todo dia a gente ama 

Mas você não quer deixar nascer 

O fruto desse amor 

Não entende que é preciso 

Ter alguém em nossa vida  

Seja como for 

 

Você diz que me adora 

Que tudo nessa vida sou eu 

Então eu quero ver você 

Esperando um filho meu 

 

Pare de tomar a pílula 

Pare de tomar a pílula 

Pare de tomar a pílula 

Porque ela não deixa o nosso filho nascer
51

 

 

Uma Vida só ficou conhecida popularmente como Pare de tomar a pílula, teve 

uma grande repercussão quando lançada devido a um fervoroso debate social que 

acontecia em torno do uso ou não da pílula anticoncepcional. Vários setores 

conservadores eram contra o uso e muito se falava sobre os danos que tal medicamento 

poderia trazer.  Ao passo que o governo militar lançava uma pouco antes uma campanha 

a favor do uso do anticoncepcional como uma das estratégias do governo de controle do 

crescimento populacional, considerado desordenado, especialmente, aos grupos sociais 

de baixa renda. 

Embora na canção Pare de tomar a pílula, houvesse uma crítica predominante 

política em relação à ao uso do anticoncepcional, a música também narra a história de 

um casal onde o homem deseja ter um filho, uma ação impedida por sua mulher. Porém, 

apesar do que diz a letra, que pede para que a mulher pare de tomar a pílula, o que 

acontece no momento de execução da música é o princípio contrário. A repetição do 
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Uma vida só (Pare de tomar a pílula) (Odair José – Ana Maria) Gravação de Odair José. LP Odair José 

– Polydor. 1973. Embora cantando nos shows, o último verso do refrão (“pois ela não deixa sua barriga 

crescer”) não foi utilizado pelo autor na gravação. No título do disco aparece o nome de Ana Maria- 

pseudônimo utilizado pelo locutor Carlos Guarani, a quem Odair José ofereceu a parceira na composição.  
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refrão Pare de tomar a pílula, [...] Pare de tomar a pílula, [...] Pare de tomar a pílula: 

percebe-se nitidamente uma mensagem apelativa a mulher (ou as mulheres) é 

praticamente um incentivo ao uso do anticoncepcional.  Essa mulher representada na 

canção de Odair José, rompe com o papel da maternidade imposto pela sociedade. É 

interessante perceber que a apelação de ter um filho, parte da figura masculina. Para 

Tedeshi,  

O papel da maternidade, criada para suprimir o pecado original da primeira 

mulher, elevou-a a condição de “ rainha” do lar, dando-lhe uma autoridade 

simbólica sobre sua família. Esta representação passa, então, a afirmar e 

legitimar um poder ainda maior para o homem, que passa a controlar tudo 

para o homem, que passa a controlar tudo. Pois transforma o espaço 

doméstico um local de neutralidade das “tentações”, libertando a mulher seu 

lado “demoníaco” (TEDESCHI, 2012, p. 88). 

 

A maternidade passará, a partir de então, a possuir um caráter mais amplo, 

além do servir, cuidar e nutrir que é a tarefa de educá-los. O poder do discurso sobre o 

“sublime” papel do feminino em criar a criança do amanhã, do educar o homem do 

amanhã. Dessa forma, seria esse o momento de libertação da mulher através do papel 

pedagógico desenvolvido para os filhos. O espaço do lar, da casa, se apresenta como o 

espaço da atividade feminina, um espaço onde um trabalho é desenvolvido diretamente: 

a dona de casa fia, tece, trata e limpa a casa, ocupa-se dos animais domésticos, assume 

os deveres da hospitalidade, do acolhimento, dos “amigos” do marido, o zelo dos filhos 

(TEDESCHI, 2012, p. 92).  

Esses papéis que demarcavam o espaço doméstico e da maternidade no 

universo feminino, passa a ser visto como um negócio em que, uma vez estabelecido o 

contrato de casamento, o desejo de uma das partes prevalece.  

Para compreender sobre as primeiras representações construídas na história 

acerca das mulheres, utilizamos o livro do historiador Antonio Losandro Tedeshi, As 

mulheres e a História: uma introdução teórica metodológica que analisa a construção 

histórico-filosófica dos vários discursos que em certa época conferiram um caráter 

científico e natural aos papeis da mulher, do que significa ser mulher.  

As primeiras representações construídas na história humana sobre o feminino 

se manifesta pelo discurso filosófico. A cultura clássica foi matriz do pensamento 

ocidental transmitiu funções, princípios morais, costumes, transformando em tradições 

herdadas esses princípios. Nesse período, o olhar masculino na teoria filosófica 

transforma a mulher em objeto. Apresentam as mulheres como criaturas irracionais, sem 

pensar próprio, pouco criativas, sem espirito estético, dependentes, portanto, necessitam 
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devido a sua natureza, ser submissas e controladas pelos homens. Assim, o autor elege 

dois discursos fundamentais para a compreensão das primeiras representações 

construídas na história sobre o feminino: o discurso de matriz filosófica grega e o 

discurso da moral cristã no mundo medieval.  

No discurso de matriz filosófica grega, o autor destaca o olhar masculino da 

teoria filosófica, que via a mulher como um objeto, ou seja, “criaturas irracionais, sem 

pensar próprio”, que deveriam viver sob o controle dos homens. Nas representações 

femininas presentes no discurso da moral católica, o autor ressalta que o modelo 

judaico-cristão exerceu influência significativa na definição do lugar ocupado pela 

mulher, na igreja, na sociedade e na cultura ocidental, ou seja, esses discursos foram 

fundamentais para reforçar as desigualdades de gênero.  

Segundo a professora Mary Louise Pratt, o ocidente construiu seu 

conhecimento do mundo de acordo com a sua racionalidade instrumental, suas ambições 

econômicas e políticas, subjugando e absorvendo o conhecimento dos outros, através de 

operações de poder efetivadas pelo olhar. O olhar do filósofo sobre o feminino, o olhar 

do sacerdote, o olhar do médico sobre o paciente. Para autora, é pelo olhar que o 

homem transforma a mulher em objeto: sem ação, sem respostas, o “olhar imperial” que 

é a expressão de um controle e poder que, devido à sua profundidade e eficácia, dispõe 

da força e da violência. Essas práticas discursivas culturais contribuíram para a 

formação de um sistema de subordinação feminina (PRATT, 1999, p. 17).  

Segundo Tedeschi,  

A filosofia foi o primeiro sistema de representação simbólica que pretendia 

dar uma explicação racional do mundo, negando as mulheres características 

especificas da humanidade, a capacidade da palavra à possibilidade de ter um 

discurso próprio e de nomear o mundo a partir de si mesmo, não podendo 

mais do que repetir, no melhor dos casos a palavra, como havia sido 

interpretado pelos homens, por um sistema de pensamentos que nega a 

diferença sexual (TEDESCHI, 2012, p. 47).  

 

Nesse sentido, o discurso filosófico preocupado com a origem dos homens e da 

diferença sexual, construiu uma teoria sobre o corpo feminino delimitando as mulheres 

o espaço reprodutivo. A ideia de que o masculino era o responsável pela geração 

produziu uma “verdade” que estabeleceu a inferioridade da mulher como algo inato.  

Assim, a mulher passa a ser descrita a partir de sua constituição biológica. As 

representações sobre as diferentes funções da anatomia humana, como a concepção de 

que o “útero” como um animal dentro de um animal contribuiu para reduzir, afirmar e 

denegrir o papel das mulheres em relação à reprodução, criando uma espécie de teoria 
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da reprodução feminina. Esses discursos oriundos da filosofia e da medicina reforçaram 

o caráter natural da identidade feminina até a modernidade.  

A cultura grega argumentava que o corpo físico da mulher, sua menstruação 

seu útero, sua capacidade de reprodução eram características que a excluíram da lei, do 

governo, da guerra e também da religião. A mulher, identificada por sua sexualidade, o 

seu corpo é apresentada como o inverso do homem, que é identificado por seu espírito e 

energia: O útero define a mulher e determina seu comportamento emocional e moral. A 

combinação da fraqueza muscular e intelectual e sensibilidade emocional faziam delas 

os seres mais aptos para criar filhos. Desse modo, o útero definia o lugar das mulheres 

na sociedade como mães (TEDESCHI, 2012, p. 51).  A persistência dessas crenças 

denegriu aqueles processos e órgãos exclusivos das mulheres. As crenças sobre o útero 

e a reprodução eram mais relatadas pelo olhar e pelo discurso filosófico.  

A hierarquização dos sexos se dava também pela anatomia. A teoria médico-

científico no período clássico produziu discursos que tornaram o masculino como 

modelo e consideraram o feminino como um ser inferior. O contexto de naturalização 

passou a demarcar uma série de atribuições ao feminino (docilidade, cuidado dos filhos, 

emotividade) grande parte dessas funções baseada na ideia do papel da maternidade, de 

uma “boa mãe”.   

De acordo com Tedeshi,  

A imagem da mulher veiculada pelo moral cristã será encarada como fator 

determinante dos modelos de auto-representação da mulher e da identidade 

feminina, que são por si construções sociais em nível mais vasto, em que a 

religião assume um papel importante. O discurso da Igreja, gestada ainda no 

período clássico, cria, de uma forma, absoluta, certezas, concepções, imagens 

sobre as mulheres, levando a própria Igreja a viver de recusas, sobre a 

convivência com as mulheres, impondo um estatuto de celibato e castidade 

aos seus clérigos (TEDESCHI, 2012, p. 59). 

 

Para o autor, a identidade feminina gestada pelas estruturas e concepções da 

Igreja permanece presente no imaginário feminino. Tais representações impuseram um 

vasto “corpo” de modelos de comportamentos religiosos e doméstico às mulheres, 

exortando-as à prática da virtude, da obediência, ao silêncio, e a imobilidade em nome 

de uma ética católica muito parcial. As características construídas pela moral cristã e 

atribuídas ao feminino são aquelas necessárias ao cuidado do lar, maternidade, negando 

à mulher outras possibilidades e reforçando seu lugar no espaço doméstico.  

Desde o início da década de 1960, estava disponível no mercado um método 

mais seguro de contracepção, a “pílula”. A existência desse método anticoncepcional 

ajudou a consolidar na mentalidade das pessoas a separação entre procriação e 
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sexualidade, como aval das ciências médicas. Com a existência da pílula, o prazer das 

mulheres nas relações sexuais tornou-se uma questão ainda mais importante. O 

medicamento que libertava as mulheres da gravidez indesejadas levou-se se preocupar 

cada vez mais com que seu desejo fosse levado em consideração na relação sexual.  

Difundiu-se a ideia de que o prazer não devia, como no passado, ser apenas 

prerrogativa dos homens. (esta questão daria o tom de várias reuniões dos grupos de 

consciência/reflexão no Brasil). Além disso, a pílula permitiu às mulheres planejarem 

com mais segurança se, quando e quantos filhos queriam ter, levando em consideração 

estilo de vida, carreira profissional e questões financeiras.  Dessa forma, puderam então, 

cogitar outros futuros para suas vidas. 

Na modernidade, os espaços do cotidiano feminino apesar das conquistas do 

movimento feminista, continuam sendo marcados pelo espaço doméstico e a prática 

materna. É preciso refletir a questão dos lugares e funções que se constroem pelo 

casamento e reforça o lar e a maternidade como papeis historicamente construídos e 

legitimados pela moral cristã. Esses papéis oriundos de representações, contidas ao 

longo do tempo, foram determinados pelo olhar masculino e, consequentemente, as 

representações sociais e sua relação com o poder contribuíram para produzir a alteridade 

e a identidade feminina. 

A canção Pare de Tomar a pílula foi censurada pelo motivo da “ordem moral” 

abaixo notamos o trecho do Jornal Do Brasil, logo abaixo o documento no qual o 

cantor faz a defesa de sua canção para que ela fosse liberada. Importante à ressalva que 

o documento de proibição dessa canção não foi encontrado nos arquivos que 

pesquisamos. Porém, em 14 de julho de 1973 o Jornal Do Brasil noticiava a censura da 

canção.  
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Figura 8 

 

Fonte: Hemeroteca Digital. Jornal do Brasil-19709 a 1979- PRC_SPR _00009_030015. Jornal do Brasil 

em 14/07/1973, Rio de Janeiro. 

 

No trecho do periódico fica claro que a venda dos discos com a canção não foi 

proibida apenas para uso doméstico, mas qualquer execução pública em rádio ou TV ou 

locais público. Sobre o documento oficial dos mecanismos de censura localizamos 

apenas parte do documento onde há um corte de um trecho da canção. Segundo o 

historiador Paulo César de Araújo, esta canção foi censurada meses antes do documento 

que apresenta a defesa do autor.  

Parte dos censores viam as transgressões morais e na afronta da família 

brasileira perigos até maiores do que as propriamente políticas, porque aquelas eram os 

embriões para todos os males da sociedade inclusive o pior deles: o comunismo.  

Segundo o historiador Carlos Fico,  

A “desagregação” da “família brasileira” era o objetivo inicial da subversão, 

afinal o “comunismo começa não é pela subversão política. Primeiro ele 

deteriora as forças morais, para que enfraquecidas estas, passam dar o seu 
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golpe assassino”.  Desse modo, a censura era instada a não esquecer jamais, 

“que vivemos uma guerra total global e permanente, e o inimigo se vale do 

recurso da corrupção dos costumes para desmoralizar a juventude do país e 

tornar o Brasil um país sem moral e respeito” (FICO, 2002, p. 261).   

 

Na maioria das vezes, as letras de Odair José eram inicialmente censuradas 

pelos os militares, passava por um ajuste na letra e no título e, mais tarde acabava sendo 

liberada como apresentamos em algumas canções. Porém, algumas letras com temáticas 

polêmicas, mesmo com a interpelação do advogado da gravadora e com diversas 

“costuras e remendas” nas letras, não eram liberadas pelos censores..  

Em 1972, o cantor teve o compacto mais vendido do Brasil 
52

 e em 1973 teve o 

disco também no topo das vendas. Em 1972, o Jornal Do Brasil trouxe uma manchete 

no qual destaca o cantor goiano como um vendedor de compactos-simples bem 

sucedido daquele ano e em maio de 1976.  

 
Figura 09 

 

Fonte: Hemeroteca Digital. Jornal Do Brasil- 1970-1979- PRC_SPR_00009_030015. Jornal Do Brasil em 

17/12/1972, Rio de Janeiro. 
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 Como citamos, Vou tirar você desse lugar, CBS-1972.  
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O sucesso de Odair José com as vendagens e com a censura não se restringiu 

apenas no Brasil. Já no seu segundo disco, o cantor iniciou um processo de versões de 

suas músicas em língua espanhola e até de discos completos. A carreira na América 

Latina também acabou sendo marcada por sucessos de vendagens e execuções em 

países como Venezuela, Argentina e Colômbia. Odair José, em 1972 representou o 

Brasil no Festival da Canção Mar Del Plata;
53

 em outra edição do mesmo Jornal  Do 

Brasil em 1973 lemos a grande encomenda de discos de Odair José feito pelas lojas 

Argentinas.  

              
 

Figura10- 26 de agosto de 1973 

 

Fonte: Hemeroteca Digital. Jornal do Brasil- 1970-1979- PRC_SPR_00009_030015. Jornal do Brasil, Rio 

de Janeiro. 

 

A censura não agiu sobre as canções do cantor só no Brasil. Desde as suas 

primeiras turnês e já conhecido pelo sucesso “La Pílula” (versão castelhana) da música 

Pare de tomar a pílula, foi proibido de tocar a música em diversos países da América 

Latina. Isso se deve justamente ao período de ditaduras que o continente enfrentava 

naquele momento. Mesmo com esses empecilhos fora do país, Odair José acabou sendo 

um dos grandes nomes de vendagens da América Latina.  

A canção da Pílula chegava num momento em que o regime militar patrocinava 

uma entidade chamada Bemfam (Sociedade Civil de Bem-Estar Família no Brasil), que 

tinha uma campanha de controle de natalidade entre as mulheres de famílias de baixa 

renda e que se empenhava na distribuição de pílulas anticoncepcionais.  

Segundo Joana Maria Pedro,  

No Brasil – assim como nos países do terceiro mundo, a divulgação dos 

métodos contraceptivos modernos, entre estes, o das pílulas 

anticoncepcionais, fez parte de políticas internacionais voltadas para a 

redução da população. Isto foi muito diferente do que ocorreu com mulheres 

                                                           
53 Fonte: Hemeroteca Digital. Jornal do Brasil- 1970-1979- PRC_SPR_00009_030015. Jornal do Brasil, 

Rio de Janeiro, 19 de novembro de 1972.                         
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de países europeus, cujas políticas natalistas tinham adquirido muita força 

após as guerras mundiais. Assim, enquanto em lugares como a França a 

pílula somente foi liberada para consumo em 1967, no Brasil a pílula 

anticoncepcional e o DIU foram comercializados sem entraves desde o início 

da década de 60 (PEDRO, 2003, p. 241).  

 

Com o lançamento da canção Pare de tomar a Pílula, criava-se um impasse entre: 

de um lado uma campanha apoiada pelo governo militar pedindo à população “Tome a 

pílula”; de outro, uma canção do rádio dizendo “Pare de tomar a pílula.” A canção foi 

proibida em todo território nacional, pois segundo o governo não eram toleradas 

referências explícitas à sexualidade. A canção que ocupava os primeiros lugares das 

paradas de sucesso foi silenciada de um dia para o outro, sendo proibidos em todos os 

meios de comunicação, serviços de alto-falantes e casas de espetáculo (ARAÚJO, 2013, 

p. 64).  

A pílula anticoncepcional começava a se popularizar em diversas reportagens de 

jornais e revistas, que apresentavam as vantagens do “moderno método 

anticoncepcional”. Nesse contexto surgia a canção que dizia “Pare de tomar a Pílula”. A 

ação repressiva à canção era motivada também por interesses de ordem econômica, ou 

seja, o efeito que a canção poderia ter sobre a vendagem do anticoncepcional 

confrontando-se com a indústria farmacêutica.  

A ambiguidade aqui é que as campanhas de apoio ao uso do anticoncepcional 

colidem diretamente com os setores mais conservadores, tradicionais, da sociedade 

brasileira neste momento. Existe um jogo de forças em curso, entre um empreendimento 

“modernizante”, ainda que autoritário, de parte do Estado Brasileiro, interessado 

diretamente em manter ou diminuir o índice de crescimento da população brasileira e 

outros setores, a exemplo da Igreja e de base institucional, que divergiam desta 

orientação. A igreja ainda hoje é contrária ao uso de preservativos e especialmente da 

pílula anticoncepcional, somente aceitando o impedimento da gravidez por meios, de 

“práticas naturais”.  Por isso, que a canção de Odair José é tão controversa, ela degrada 

a todos que ditam regras, e agradas a um público estendido, majoritário.  

Pare de tomar a pílula foi sugestão do locutor Carlos Guarani, na época o 

diretor artístico da Rádio Globo. Para ele era importante naquele momento que o 

compositor Odair José fizesse uma canção que abordava a questão da pílula 

anticoncepcional, tema que era tratado até então como tabu na sociedade brasileira. 

Segundo Odair José, 

Naquela época -“se você saísse com um casal de amigos e discretamente 

perguntasse: “Olha, que pílula você está usando, porque a minha esposa usa 
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está dando tontura e tal”, a mulher do seu amigo ficava vermelha e você era 

tido como indelicado inconveniente. E quando você ia comprar um 

anticoncepcional para sua esposa na farmácia, se encontrasse uma vendedora 

no balcão, você não comprava. Ia para outra farmácia onde tivesse um 

homem para o atender (ARAÚJO, 2013, p. 60).  

 

Em uma entrevista cedida ao site Censura Musical Odair José explica sobre os 

problemas que enfrentou com a censura,  

O negócio da pílula foi assim. De princípio ela não foi proibida. Eles 

(censura) já vinham no meu pé, mas quando a letra bateu na mesa, a música 

passou. Na época eu era contratado da TV Globo e tocava duas vezes por 

semana por obrigação de contrato. Ela foi lançada e já na segunda semana a 

música era o primeiro lugar do país. E por ela ser uma música muito simples, 

as crianças cantavam. Eu até hoje não sei o que aconteceu com essa música. 

O que parece é que a igreja era contra, o que eu também não sei, porque se a 

igreja é contra todo e qualquer anticoncepcional, porque tinha sido contra a 

pílula?  Eu mesmo fui muitas vezes naquele prédio (Divisão de Censura), na 

Rua Dantas com Evaristo da Veiga, no Rio de Janeiro. Uma casa que parecia 

a casa do Drácula, porque eles faziam ela parecer assim. Já era criado um 

clima pra você entrar lá assustado. Agora o que explicaram do negócio da 

pílula é que existia um projeto do governo de distribuir pílulas gratuitas em 

hospitais. Então não ficaria bem uma pessoa na rádio dizer “Pare de Tomar a 

Pílula”, quando o governo queria que as pessoas tomassem. A música foi 

proibida e não podia tocar na rádio. Já existia um disco, não tinha como 

retirar a música e assim foi proibida sua execução. Por algumas 

oportunidades cantei a música em shows e me chamaram a atenção. Eu fui 

avisado que não poderia cantar. Mesmo assim, uma vez acabei cantando e fui 

levado para um Distrito pela Polícia Federal. (Odair José: polêmica e 

perseguição.- p. 8.  Acesso em: 28 out. 2015).   

 

Nessa entrevista, foi possível perceber Odair José trazendo à tona suas emoções e 

tensões de um percurso histórico, levantando questões em relação ao papel da censura, a 

sociedade que estava dividida naquele momento, e por fim a polêmica que a canção 

causou ao público e ao regime militar.  

A canção permaneceu proibida durante os governos dos generais Médici e Geisel 

e só foi autorizada pela censura em 1979, quando o presidente João Figueiredo 

oficializou a liberação de todas as músicas que estavam vetadas pela Censura Federal. 

Na mesma ocasião as canções Pra Não dizer que não falei das flores, de Geraldo 

Vandré, Cálice e Apesar de Você de Chico Buarque foram também liberadas. 

(ARAÚJO, 2002, p. 58).  

 

2.4 DEIXE ESSA VERGONHA DE LADO (1973) 

 

Eu já sei que nessa casa onde você diz morar 

Onde todo dia no portão eu venho lhe esperar 

Não é a sua casa 
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Eu já sei que o seu quarto fica lá no fundo 

E se você pudesse fugia desse mundo 

e nunca mais voltava 

 

Eu já sei que esse garoto que você leva pra brincar 

E que todo dia na escola você vai buscar 

Não é o seu irmão 

 

Ele é filho dessa gente importante 

E às vezes também é seu por um instante 

Apenas dentro do seu coração 

 

Deixe essa vergonha de lado! 

Pois nada disso tem valor 

Por você ser uma simples empregada 

Não vai modificar o meu amor (bis) 

 

Eu já sei porque você não me convida pra entrar 

E se falo nessas coisas, você procura disfarçar 

Fingindo não entender 

 

Eu já sei porque você não me apresenta aos seus pais 

Eu entendo a razão de tudo isso que você faz: 

É medo de me perder 

 

Eu já sei que na verdade nada disso você quis 

Você simplesmente pensou em ser feliz 

Aí, não quis dizer 

Mas você de uma coisa, pode ter certeza 

O amor que você tem por mim é a maior riqueza 

Que eu preciso ter 

 

Deixe essa vergonha de lado! 

Pois nada disso tem valor 



88 
 

Por você ser uma simples empregada 

Não vai modificar o meu amor
54

 

 

Em 2015, foi sancionada pela então, presidenta da república Dilma Rousseff, a 

nova lei que regulamenta a emenda constitucional ampliando dessa forma os direitos do 

trabalho doméstico. Entre um dos direitos conquistados e previstos na mesma se 

encontram o recolhimento obrigatório FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) 

que deverá ser recolhido por parte do empregador. Entre outros direitos, como o 

adicional noturno e a indenização no caso em que o funcionário é mandado embora sem 

justa causa, também foram incorporadas nessa nova fase da emenda constitucional 72, a 

popular PEC das Domésticas. Dispõe sobre o contrato de trabalho doméstico; que altera 

as Leis n
o
 8.212, de 24 de julho de 1991, n

o
 8.213, de 24 de julho de 1991, e n

o
 11.196, 

de 21 de novembro de 2005; revoga o inciso I do art. 3
o
 da Lei n

o
 8.009, de 29 de março 

de 1990, o art. 36 da Lei n
o
 8.213, de 24 de julho de 1991, a Lei n

o
 5.859, de 11 de 

dezembro de 1972, e o inciso VII do art. 12 da Lei n
o
 9.250, de 26 de dezembro 1995; e 

dá outras providências.
55

 

A profissão da empregada doméstica nos parece algo tão simples e corriqueiro 

que dificilmente concebemos que até 1974, essa forma empregatícia nas questões legais 

e jurídicas que regem a CLT, (Consolidação das Leis do Trabalho) não existia. Quartos 

sempre no fundo quentes e apertados, disposição do ambiente doméstico desde o cuidar 

das crianças a limpeza das roupas de todas da casa.  

Segundo a autora, Ângela Figueiredo, 

É importante ressaltar que, passados 25 anos de publicação da Constituição, 

em 1988, somente em abril de 2013 a sociedade brasileira voltou a discutir as 

questões relativas à extensão dos direitos trabalhistas para as trabalhadoras 

domésticas. É preciso entender, portanto, o impacto da aprovação dessa lei 

remete-nos a uma reflexão muito mais aprofundada acerca do direito 

trabalhista, da cidadania tardia e da humanidade das trabalhadoras 

domésticas. No ano de 2013, foi aprovada em 6 de junho a Proposta de 

Emenda à Constituição (PEC) Nº 66/2012, que objetiva ampliar os direitos 

das trabalhadoras domésticas já assegurados a outras categorias profissionais. 

(FIQUEIREDO, 2011, p. 290).  

 

A canção Deixe essa vergonha de lado de Odair José abordou sobre a temática 

da empregada doméstica.  O cantor se mostrou atento aos problemas cotidianos das 

classes assalariadas que coincide como uma ampla discussão que vai permear os meios 

                                                           
54 Deixe essa vergonha de lado (Odair José – Andreia Teixeira) Gravação de Odair José. LP Odair José – 

Polydor. 1973. No rótulo do disco aparece o nome de Andréia Teixeira- pseudônimo utilizado pelo 

locutor Luiz Aguiar, a quem Odair José ofereceu a parceria na composição.    
55

 Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp150.htm>Acesso em : 18/07/2017. 
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trabalhistas no ano de 1973. Isso devido às promulgações das leis que se referiam a este 

tipo de profissão e as pressões sociais sobre o governo para a normatização desde o 

início dos anos 1970. Uma delas foi a LEI Nº 5859, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1972. 

Nela o então presidente Médici admitia os seguintes critérios: 

Art. 1º Ao empregado doméstico, assim considerado aquele que presta serviços 

de natureza contínua e de finalidade de não lucrativa à pessoa ou à família no âmbito 

residencial destas, aplica-se o disposto nesta lei.  

Art. 3º O empregado doméstico terá direito a férias anuais remuneradas de 20 

(vinte) dias úteis após cada período de 12 (doze) meses de trabalho prestado à mesma 

pessoa ou família.  

Ao ler esses dois artigos, percebe-se que o empregado doméstico era visto 

como um trabalhador que teria de cumprir suas funções sem atividades lucrativas e, 

diferentemente da ampla classe trabalhista, amparada pela consolidação das leis 

trabalhistas não teria direito aos habituais 30 dias de férias e sim 20 dias. A lei de 1972 

ainda foi pouco alterada e republicada em 1973 em forma de decreto: DECRETO Nº 

71.885- DE 9 DE MARÇO DE 1973- DOU DE 9/3/73 não alcançado em praticamente 

nenhuma reivindicação a mais do que a anterior.  

A canção foi lançada no mesmo LP da canção Pare de tomar a pílula, a 

temática se refere justamente a uma situação em que a empregada doméstica e, um 

rapaz, provavelmente de classe financeira mais favorecida, se apaixonam, mas ela 

insiste em esconder sua verdadeira origem e sua profissão. E ao descobrir, ele relata 

para ela que já sabe de toda a sua rotina, sua história, mas que isso não modificará o 

amor dos dois e que toda a riqueza que ele precisa para feliz é o amor dela. Sabemos 

que a vida cotidiana tem sempre uma hierarquia espontânea determinada pela época e, 

no contexto da década de 1970 as empregadas domésticas foram inferiorizadas.  

Segundo o cantor Odair José, 

Eu me mudei para o Rio de Janeiro por volta de 1966. E chegando aqui dormi 

em banco de praça, dormi debaixo de marquises, dormi na praia e depois fui 

morar em quartos de fundos. E ao conviver com essas dificuldades todas eu 

aprendi a gostar das pessoas que também dormem em quartos de fundos. Foi 

quando eu fiz a canção Deixe essa vergonha de lado, que conta a história da 

pessoa que convive com a família, mas não é da família, ou seja, a 

empregada doméstica, aquela secretária de casa que serve para dar banho nas 

crianças, serve para levar o filho à escola, serve para passar roupa, serve para 

fazer comida, mas não serve para casar com filhos da gente. E isso é uma 

coisa que sempre me tocou muito. (ARAÚJO, 2002, p.280).   

 

Essa condição fez com que as próprias trabalhadoras muitas vezes em seus 

relacionamentos tivessem vergonha de revelar sua profissão, justamente por essa até 
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hoje ser uma profissão socialmente marginalizada.A importância dessa canção na 

sociedade e na própria entrada musical de Odair José é difícil ser mensurada.  

Após a o lançamento esse tema acabou ganhando repercussão, e parcela do seu 

público que eram mulheres trabalhadoras, (que realizavam tarefas diárias como limpar a 

casa, os pratos, ouvindo rádio e, justamente o cantor goiano era um dos mais tocados e 

tinha essa aproximação temática das classes sociais mais baixas) que Odair José passou 

a ser o mais conhecido como o “terror das empregadas domésticas” termo como 

mencionado, utilizado pela cantora Rita Lee. Isso fez com que o próprio artista se 

engajasse na campanha pela regulamentação da profissão. O artista participou de várias 

passeatas a favor desse segmento trabalhista 
56

 e, em eventos para se apresentar em 

datas comemorativas como nos mostra as imagens abaixo,  

 
 

Figura 11 

Fonte: (ARAÚJO, 2002, p. 280) 

 

                                                           
56

Segundo o artista Odair José em entrevista ao programa História da Música, do apresentador Ulysses 

Gaspar (Ceará) no ano de 2010.  
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Figura- 12 

Fonte: Hemeroteca Digital. Jornal do Brasil- 1970-1979- PRC_SPR_00009_0330015. Jornal do Brasil, 

1973, 05/10/1973- Sexta Feira, Rio de Janeiro. 

 

Em consequência da repercussão da balada Deixa essa vergonha de lado - que 

foi lançada em meio a este processo, Odair José tornou-se o principal “porta-voz das 

domésticas” no campo musical e empenhou-se, inclusive, na criação do "Dia Nacional 

da Empregada Doméstica", data a ser comemorada a cada primeiro sábado de Outubro. 

Segundo relato do Jornal da Tarde, no inicio do primeiro show comemorativo, em um 

cinema em São Paulo, a empregada Sebastiana Comes da Silva fez um agradecimento a 

Odair José em nome da classe, mas ao final houve um quase incidente; as moças 

avançaram sobre o cantor, que teve que ficar 30 minutos trancado no banheiro de 

senhoras, para não ser agarrado e beijado pelas domésticas que "protestavam contra a 

escravidão em que vivem"
57

 (ARAÚJO, 2002, p.280). 

Uma das maiores características do “movimento romântico/brega” dos anos 

1970 foi apresentar em canções situações que eram negligenciadas ou escondidas até 

então. Várias formas de amor, de sofrimento, de traições mesmo permeando o dia-dia, 

as conversas do cotidiano, as lembranças nos bares sempre foram “tabus” a serem 

postas em gravações, muitas delas envolviam o pudor e as cobranças de integridades 

morais. Como admitir em uma música que foi traído pela esposa e está sofrendo, 

esperando que ela volte? Como confessar que se apaixonou por uma prostituta e está 

                                                           
57

 "O cantor do Dia da Empregada foi abandonado pelas domésticas” - Jornal da Tarde, 8-11-1973. 
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disposto a casar com ela? Sobre isso o autor, Rodrigo Faour faz uma pertinente 

observação:  

De forma velada ou mais incisiva, o que se espera de relacionamento ainda 

reza eternamente na cartilha do “amor romântico” idealizado. A separação, a 

traição e o ciúme ainda são vistos muitas vezes de forma unilateral e com um 

ranço inacreditavelmente grande; a monogamia, o mito da pessoa ideal, da 

“alma gêmea”, o não saber lidar com a solidão, o excesso de posse, 

dominação e tirania em relação ao outro e, por consequência, o preconceito 

sobre os que ousam transgredir este terreno em relacionamentos mais abertos 

são uma constante (FAOUR, 2006, p. 96).  

 

No início da década de 1970, as domésticas se mobilizaram em busca destes 

direitos e o disc-jóquei Luiz Aguiar, que tinha grande parte de sua audiência, se 

solidarizou com a causa e apoiou suas reivindicações através do programa comandado 

por ele na Rádio Tupi, de São Paulo.  Odair José participava do programa de Luiz 

Aguiar quando ouviu o mesmo falar sobre um texto que dialogava sobre as 

reivindicações das empregadas domésticas, no qual descrevia os preconceitos e 

dificuldades das trabalhadoras domésticas no seu cotidiano. O cantor achou o texto 

interessante e se propôs a utilizar aquela temática nos versos de uma canção. Abordou 

naquele momento sobre os problemas que as empregadas domésticas viviam tanto no 

privado quanto no público. É importante compreender as relações de trabalho da década 

de 1970 - as mulheres já trabalhavam fora, mas presas a padrões patriarcais.  

O sucesso da canção Deixa essa vergonha de lado mostrava o estigma de 

trabalho que envolvia o ofício das domésticas do Brasil e algumas barreiras que as 

impedia de se relacionarem com um rapaz de classe média. “Deixa essa vergonha de 

lado / pois nada disso tem valor / por você ser uma simples empregada / não vai 

modificar o meu amor...” Porém, a letra vai além da mera discrição do dilema amoroso 

dos personagens; a segunda estrofe da canção faz referência ao quarto da empregada, 

apontava para o uso do espaço numa sociedade de classes, na qual o quarto dos 

empregados era reservado aos fundos. “Eu sei que o seu quarto fica lá no fundo / e se 

você pudesse fugia desse mundo / e nunca mais voltava”.  

O trabalho doméstico nunca é o horizonte profissional das mulheres mais 

jovens, mas com o passar do tempo à necessidade de manter a família mostra as 

vantagens dessa ocupação, um cenário que faz com que em outras profissões mais 

reconhecidas se torne mais árdua ainda a sobrevivência. (BRITES, 2007, p. 296).  
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É possível perceber que ainda temos uma desvalorização desses profissionais 

na contemporaneidade, recentemente o filme Que horas ela volta
58

 abordou sobre a 

experiência de uma empregada doméstica convivendo com uma família de classe média 

alta. Para a personagem Val (interpretada por Regina Casé) ser empregada doméstica 

não é apenas um “trabalho como outro qualquer”. O filme trouxe situações da rotina do 

trabalho de Val, problematizando também questões sociais sobre essa profissão. É 

possível perceber no filme a condição de invisibilidade no espaço doméstico, que ás 

vezes é a melhor forma para ser considerada uma boa profissional.  
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 Brasil, 2015. Que horas ela volta? Filme de 114 minutos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Procuramos nesse trabalho, investigar através de que elementos a música 

brega, e mais especificamente a canção, atingia individual e coletivamente a sociedade 

em que se encontrava veiculada, além de apontar para alguns de seus efeitos.  A relação 

que se estabeleceu com a História do Tempo Presente, buscou por meio das noções de 

representações e imaginário que perpassam a sociedade contemporânea e pela ação da 

indústria cultural, e neste caso, pelas canções de Odair José interpretar os aspectos 

relacionados.  

Neste sentido, justificamos os diferentes campos de estudo percorridos ao 

longo desta pesquisa, na intenção de compreender o fenômeno musical sob vários 

aspectos de análise, que ampliassem tal apreciação sob o tema, buscando apoio e 

condição a interpretação histórica. A questão central, que acabou por conduzir esse 

trabalho, expressou-se na figura de Odair José ter sido um compositor de sucesso 

nacional, e de como teria permanecido assim por tratar de temas sempre polêmicos, pela 

denúncia ou naturalização das relações sociais, e neste caso, amorosas. 

A projeção deste compositor, expresso no primeiro capítulo, busca resposta a 

essa questão. O mesmo pode ser dito quanto ao estudo de caso de algumas de suas 

canções, mais especificamente, Vou tirar você desse lugar, Pare de tomar a pílula e 

Deixe essa vergonha de lado, expresso no segundo capítulo que possibilitou analisar as 

três caraterizações/ representações de mulheres que permitiram abordar: a prostituta, a 

mulher/mãe, a empregada doméstica.  

Assim, o trabalho buscou estabelecer uma relação entre a história com a 

música, sobretudo na compreensão da canção como documento histórico. Evidencia-se 

com isso a multiplicidade de sentidos, significação que atravessam a sociedade em que 

vivemos. O conjunto de representações a que nos reportamos e a polissêmica maneira 

como a compreendemos e expressamos.  

A canção enquanto objeto de pesquisa, possibilita revelar outras dimensões de 

linguagens percebidas, conceituações de mundo, que atravessam o discurso formal 

instituído por outros textos documentais. A compreensão musical, pelo historiador, 

remete ainda a necessidade de que seja incorporada, a sua análise, a dimensão 

emocional subjetiva, de que são feitas as canções, e ainda enquanto parte dos efeitos 

provocados junto ao imaginário coletivo.  
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Finalizo este trabalho, tentando descrevê-lo, explicitando como 

compreendemos o que procuramos apresentar aqui. Trata-se de uma pesquisa voltada à 

temática musical, que dialogou com as discussões de gênero.   Neste sentido, destaco a 

escolha do personagem/sujeito Odair José, que atravessou este trabalho, procuramos 

explicitar os acontecimentos musicais em sua vida, integrando-os no tempo e no espaço.  
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