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RESUMO
Esta pesquisa trata de analisar parte da obra musical da banda paulistana Língua de Trapo.
Problematiza a função da sátira musical dentro do horizonte de reabertura política no Brasil,
momento no qual as canções do grupo traduziram questões relevantes da ordem social,
política, econômica e cultural do país. Permeável a uma pluralidade de linguagens, a banda
não se restringia apenas ao musical, era uma espécie de coletivo artístico que envolvia
performance teatral, humor, cartum e produção de revistas. A fusão destes elementos,
juntamente com a necessidade de interpretar a realidade do país, apresentou-se como uma
nova estratégia de resistência contra o regime militar. O objetivo não era apenas fazer rir,
visava denunciar, escancarar, escandalizar, apontar os problemas do país. Este humor se
destinava a uma causa, prestava um serviço, cumpria uma função social. Nas composições, a
escolha dos temas tinha grande influência do jornalismo, as notícias eram parodiadas quase
que instantaneamente e trazidas para as letras. Para delimitar o trabalho, percorremos um
caminho que se estendeu entre os anos de 1979, primeira formação do grupo, até o ano de
1985, auge da criação musical. A escolha deste recorte temporal se deve a possibilidade de
investigar o campo de atuação da banda e as possíveis proximidades com os movimentos
sociais que emergiram durante o período de redemocratização. O eixo de análise se concentra
na trajetória do grupo e nos primeiros discos: Língua de Trapo (1982), Sem Indiretas (1984),
e Como é Bom Ser Punk (1985).
Palavras-chave: Música. Língua de Trapo. Humor e Resistência

ABSTRACT
This research tries to analyze part of the musical work of the band from. It problematizes the
function of musical satire within the horizon of political reopening in Brazil, at which time the
songs of the group translated relevant issues of the social, political, economic and cultural
order of the country. Pertaining to a plurality of languages, the band was not only restricted to
the musical, it was a kind of artistic collective that involved theatrical performance, humor,
cartoons and magazine production. The fusion of these elements, together with the need to
interpret the reality of the country, was presented as a new strategy of resistance against the
military regime. The goal was not only to make people laugh, it was to denounce, to open up,
to scandalize, to point out the problems of the country. This humor was for a cause, a service,
a social function. In the compositions, the choice of themes had a great influence of
journalism, the news was parodied almost instantly and brought to the lyrics. To delimit the
work, we went a path that extended between the years of 1979, first formation of the group,
until the year of 1985, height of the musical creation. The choice of this temporal cut is due to
the possibility of investigating the field of action of the band and the possible proximity with
the social movements that emerged during the period of redemocratization. The axis of
analysis focuses on the trajectory of the group and the first discs: Língua de Trapo (1982),
Sem Indiretas (1984), e Como é Bom Ser Punks (1985).
Keywords: Music. Língua de Trapo . Humor and Resistance.
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INTRODUÇÃO
A obra musical da banda Língua de Trapo1 é repleta de uma pluralidade de
significados peculiar dentro da história da música popular brasileira. Ao longo dos mais de 35
anos de carreira o grupo ocupa uma posição de destaque no cenário underground.
Desenvolveu um estilo próprio, original, tendo como fonte principal de suas críticas a política
brasileira. Não se propunha necessariamente a inovar num gênero musical, mas se apropriar
dos já existentes e desconstruí-los a partir do riso. Nas apresentações ao vivo, trituravam as
notícias de jornais e as transformavam num quadro humorístico, as manchetes mais polêmicas
davam inspiração aos elementos parodiados.
O diálogo com o teatro, a simbiose com o jornalismo, o pastiche, o humor ácido e as
performances provocativas, se tornariam uma marca registrada desta trajetória satírica
musical. O Língua de Trapo foi um dos primeiros grupos a redesenhar o humor em fins da
década de 1970. Demarcando seu território a partir de circuitos alternativos, possuía um
público devoto que lotava os shows. O objetivo não era apenas fazer rir, visava denunciar,
escancarar, escandalizar, apontar os problemas do país. Este humor se destinava a uma causa,
prestava um serviço, cumpria uma função social, criava um consenso de resistência.
Esta banda formada de estudantes universitários expressava por diversas linguagens
artísticas a insatisfação política de uma geração que consciente de sua energia transformadora,
não se subordinava aos ditames autoritários do governo, nem compactuava com os valores
morais da camada conservadora da sociedade. Para dar voz aos personagens desta história, os
capítulos têm como fio condutor os relatos escritos pelo baixista Luis Domingues, integrante
da banda Língua de Trapo entre os anos de 1979/1980 e 1983/84. Em seu blog 3 2, o músico
traz o testemunho da sua trajetória dentro do grupo e disponibiliza um conjunto de
documentos históricos que nos possibilitam vislumbrar os campos de sociabilidade em torno
da banda, tal como a relação com as demandas sociais que emergiram durante o período de
redemocratização do país. Entre a variedade dos registros se encontram recortes de jornais,
fotos, letras de músicas, ingressos, cartazes de divulgação, um arcabouço documental que
1

Discografia: Língua de Trapo (1982); Sem Indiretas (compacto, 1984); Como É Bom Ser Punk (1985); 17 Big
Golden Hits Super Quentes Mais Vendidos No Momento (1986); Brincando Com Fogo (1991); Língua ao Vivo
(1995); Vinte e Um Anos na Estrada (2016); O Último Cd da Terra (2016).
2
O blog de Luiz Domingues está dividido em três partes, cada uma se refere a um momento ou aspecto de sua
carreira. Nesta pesquisa vamos trabalhar com o blog 3, publicado em 03/02/2015, no qual traz os registros de sua
passagem pela banda Língua de Trapo e dispõe de textos de seu livro autobiográfico, "Quatro Décadas de
Rock". Também apresenta material em geral de todas as bandas por onde atuou. Este blog 3 está subdividido em
23 capítulos. Disponível em: http://luizdomingues3.blogspot.com.br/2015/02/lingua-de-trapo-capitulo-1-evida.html. Acesso em 22 de maio 2016.
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somados a trajetória individual de Domingues, que fez parte da formação original da banda,
oferece uma chave de leitura para compreender este fenômeno onde diversas manifestações
artísticas se comunicaram.
Ao longo da dissertação também são apresentados os relatos de outros integrantes da
banda, como do líder e vocalista Laert Sarrumor, um dos poucos remanescentes da formação
original e do guitarrista Lizoel Costa que deixou sua contribuição numa de suas últimas
entrevistas antes de falecer de complicações cardíacas em 2014. E ainda, as falas do
compositor Carlos Castelo, grande mentor intelectual por trás das letras e do ator Paulo Elias
responsável pela parte cênica das apresentações. A opção por citar com freqüência o baixista
Luiz Domingues ao longo do trabalho é condicionada pela facilidade de acesso aos
documentos disponibilizados pelo músico em seu blog, tal como o valioso relato pessoal
sobre a sua passagem pela banda, algo que contribuiu na fundamentação deste trabalho.
No primeiro capítulo busca-se percorrer a trajetória que antecipou o que se tornaria o
Língua de Trapo. Investiga-se os elementos estéticos e comportamentais que já vinham
adotando antes mesmo da gravação do primeiro disco, os círculos de sociabilidade e também
a relação da composição dos primeiros versos com o contexto político da época. A narrativa
tem início a partir do surgimento do trio “Laert e Seus Cúmplices”, primeira formação do
grupo, e se desenvolve com o intuito de observar a influência que o jornalismo, o humor
impresso, os desenhos caricaturais e as revistas, tiveram na criação musical e no entendimento
geral da obra pelo público. Busca-se mapear o circuito social de recepção das músicas, a
repercussão nos veículos midiáticos, o papel da banda dentro da música popular brasileira e a
função do humor satírico na distensão do regime militar. Levanta-se uma discussão acerca do
movimento artístico-cultural Vanguarda Paulista, sobre a importância do teatro Lira
Paulistana como espaço de apresentação e divulgação das bandas independentes, e também a
respeito dos efeitos da crise da indústria fonográfica no início da década de 80. Na última
parte, a análise privilegia aspectos relacionados ao engajamento político e a performance do
grupo, tendo como parâmetro a turnê Obscenas Brasileiras e o histórico show no Teatro Tuca
que inaugurava a turnê Sem Indiretas.
No segundo capítulo o objetivo consiste em fazer uma abordagem histórica de parte
da obra musical do grupo, com interesse nos três primeiros discos: Língua de Trapo, Sem
Indiretas e Como é Bom ser Punk. Realiza-se uma análise atenta de algumas canções dos
discos, numa perspectiva plural, considerando as relações entre texto e música (harmonia,
melodia e ritmo), e a interação destes elementos com a linguagem cênica presente nas
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elaboradas performances em apresentações ao vivo. Levanta-se as temáticas abordadas nas
canções, seus múltiplos níveis de significação, as interfaces com questões sociais e políticas, a
relação com o cotidiano e os temas recorrentes na televisão, rádio e jornais da época. Nos
discos, observam-se as especificidades gráficas, os elementos simbólicos das capas, as
relações estéticas e textuais com o contexto histórico. Em diálogo com o momento histórico
alguns temas vão permear as canções, como por exemplo, o movimento estudantil, as greves
operárias do ABC paulista, as guerrilhas urbanas, a globalização, questões ambientais, a
relação dos militares com as multinacionais, os impactos da modernidade e a crítica à
indústria do entretenimento infantil.
O recorte temporal deste trabalho foi elaborado na perspectiva da História do Tempo
Presente e abrange eventos históricos recentes, com especial interesse nos anos de abertura
política (1979-1985). Por ter uma estreita relação com as diferentes mídias, abranger uma
vasta documentação, essa corrente historiográfica é fundamental para o historiador
interessado em investigar o seu próprio tempo. Com a incessante profusão de acontecimentos
fabricados pelos meios de comunicação, a atuação do historiador ganha relevância, na medida
em que é detentor de uma metodologia histórica capaz de ordenar e estabelecer uma distância
do fato recente.
Para Henry Rousso (AREND e MACEDO, 2012, p. 202), o historiador do tempo
presente “investiga um tempo que é o seu próprio tempo com testemunhas vivas e com uma
memória que pode ser a sua”. Precisa se empenhar na “compreensão sobre uma época que não
é simplesmente a compreensão de um passado distante”, mas de uma experiência da qual ele
participa como todos os outros indivíduos. Deste modo, a bagagem que carregamos em vida é
capaz de influenciar a maneira como vislumbramos o nosso próprio tempo. E, por sua vez,
influencia na relação que se estabelece na narração ou na redação, que de certo modo
“constitui-se uma história, sempre sob as experiências imediatas dos historiadores”
(KOSELLECK, 2014, p.40).
Este aspecto geracional na escrita histórica, discutido por alguns historiadores,
seguramente estará presente nesta pesquisa, não só porque se insere em um tempo que
coincide com os anos de vida do autor, mas porque as questões suscitadas a partir do objeto
de estudo se desdobram no presente, e ainda repercutem na realidade política e social do país.
A presença física do historiador como parte da história que escreve desperta algumas
indagações, e nos faz refletir acerca da natureza dessa presença física em seu tempo e no seu
tema. Essa questão contribui para definir a história do presente, uma vez que “integrando uma
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dimensão de ‘geração’, permite antes de tudo refletir um percurso científico do tempo”
(CHAVEAU; TETART, 1999, p.16).
As inovações metodológicas que caracterizam a História do Tempo Presente estão
contempladas neste trabalho, sobretudo na variação do corpo documental que abrange
canções, capas de long plays, entrevistas, shows, periódicos, dos quais, a maioria encontra-se
digitalizados, o que não apenas atesta o caráter geracional da pesquisa como a sua inserção
numa investigação histórica característica da era digital do conhecimento. Uma aparente
vantagem ao historiador que se dedica a pensar a História do Tempo Presente é a maior
disponibilidade de fontes, sobretudo a partir da difusão de sítios eletrônicos (CHARTIER,
2002). Se no passado distante os historiadores tinham que lidar com a escassez de fontes, nos
dias atuais precisam de cuidado quanto à abundância destas, pois “em nosso tempo
infinitamente burocratizado, documentado e inquiridor a dificuldade consiste mais num
excesso incontrolável de fontes do que na escassez das mesmas” (p.254). Deste modo, o
interesse de historiadores por novas fontes, sobretudo as fontes orais, asseguram que “a
própria definição da história do tempo presente é ser a história 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).
Para levantar questões históricas sobre um objeto de pesquisa é necessário ter a
dimensão de qual lugar ocupam na história. Assim, a partir da escuta da obra musical do
Língua de Trapo foi possível elaborar questões a fim de situá-la no tempo e no espaço, e
torná-la passível de uma interpretação historiográfica. Estas questões suscitadas à luz da
história confirmam que os fatos não falam por si e nem existem por natureza, mas ganham
sentido a partir de uma narrativa histórica. A “questão do historiador não é ingênua”, precisa
da constatação de historicidade, estar alinhada a um determinado período e tempo da história
(PROST, 2008, p. 75). As inquietações partiram, em grande medida, de hipóteses levantadas
na esteira de um olhar ancorado no presente e de certa visão de passado. Ao sujeitohistoriador que interpreta o seu tempo cabe “reconhecer”, “esclarecer” e “compreender” as
contradições presentes nesta história (DROYSEN, 2009, p.41).
Os fatos históricos ganham vida e legitimidade a partir do olhar crítico do
historiador, das perguntas feitas a partir de seus referenciais teóricos e metodológicos. Neste
sentido, o objeto desta pesquisa lança questões históricas para uma documentação
previamente levantada, articula a obra de um grupo musical a um contexto histórico
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específico, traz um novo olhar sobre os sujeitos históricos, suas ações e suas posições na
história, têm interfaces com questões políticas e se conecta a aspectos sociais e culturais.
Desde que o historiador tenha as habilidades técnicas necessárias para o manuseio de
suas fontes “tudo pode ser documento” desde que levadas em conta suas múltiplas
interpretações, e no caso da música, seu caráter polissêmico. Para Marcos Napolitano, esta
nova luz sobre os documentos é interpretada da seguinte maneira: “o documento artísticocultural é um documento histórico como outro qualquer, na medida em que é produto da
mediação histórica subjetiva com as estruturas objetivas da esfera socioeconômica” (2005,
p.32). É um veículo de comunicação capaz de revelar conteúdos simbólicos, um modo de
dizer compartilhado, que envolve a produção de discursos e contra discursos, significações e
ressignificações, captando as transformações urbanas, suas contradições, problemas e
aspectos do imaginário social.
A problemática deste trabalho não foi elaborada sem um breve conhecimento sobre
as fontes e documentos que supostamente pudessem contribuir na resolução das questões
levantadas. Somente depois de ouvir as canções foi possível identificar a relevância que
tiveram no contexto histórico em que foram compostas. A partir das entrevistas e trabalhos
que citavam a banda teve-se um indício de sua atuação em alguns movimentos que lutavam
por democracia. Por isso, o conhecimento do corpo documental tem que estar na base da
pesquisa, como nos lembra Proust (2008, p.76) “não há questão sem documentos”; os
documentos são intrínsecos a construção da história, e podem suscitar múltiplos
questionamentos, e ainda, não existe a possibilidade de uma “leitura definitiva de determinado
documento” (idem, p. 77).
Todavia, estudar este período exerce um fascínio devido à possibilidade de contar
com indivíduos “de carne e osso” que podem testemunhar sobre os eventos históricos que
presenciaram, cujos depoimentos concedem uma grande credibilidade ao relato dos fatos.
Uma singularidade da História do Tempo Presente é justamente “a importância de
testemunhas em sua construção, ainda mais se definirmos os limites dessa história como tendo
que coincidir com a copresença de seus atores, isto é, com a duração da vida humana”
(DOSSE, 2012, p.15). Este autor ainda nos remete a pensar numa história “sob vigilância” de
testemunhas que podem criticar os fatos históricos nos quais não se identifiquem como
participantes, tornando ainda mais claro para o historiador as diferenças entre história e
memória e as armadilhas que esta última pode acarretar.
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Pensar o grupo musical Língua de Trapo como objeto do conhecimento histórico do
tempo presente, é, sobretudo realizar uma análise que identifique em suas canções uma
relação com a memória. Nesta linha, as músicas da banda não só carregam a função de
receptáculo dessa memória, como também exercem o papel de mensageiras sobre o seu
tempo, ressoam os ecos de uma geração e revelam as permanências de um passado
compartilhado pelo compositor e intérprete. Sendo assim, a obra da banda se constitui como
testemunha de uma época e trilha sonora de sujeitos históricos, pois “as vozes do passado
atualizadas no presente é que presenteia o futuro com a fonte essencial da vida, a memória”
(DELGADO, 2010, p.46). Reconhecer as canções da banda como portadoras de memórias e
imersas numa temporalidade, trazem à tona recordações e lembranças de um período marcado
por grande turbulência política, em que os artistas tiveram papel de destaque para amplificar
as vozes das ruas que clamavam por democracia e posteriormente por eleições diretas.
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CAPÍTULO I – TRAJETÓRIA DO LÍNGUA DE TRAPO: MAIS QUE UMA BANDA,
UMA TRUPE!
1.1 JORNALISMO MUSICAL
Se pudéssemos traçar uma linha cronológica acerca dos primeiros passos da banda,
podemos inferir que as raízes do Língua de Trapo foram fincadas na apresentação do Recital
de Música e Poesia realizado nos corredores da Faculdade de Comunicação Cásper Líbero, no
dia 26 de junho de 1979. O fato de a trajetória partir de um curso de jornalismo não é mera
coincidência, música e notícia são indissociáveis na produção musical do grupo, vão dar a
tônica na temática das letras, nos números teatrais, na instantaneidade das canções. E tudo
isso, permeado por um humor virulento, que decantava as informações, satirizava os dramas
do cotidiano e despertava a reflexão crítica sobre questões importantes do país. O relato do
ex-baixista, um dos personagens desta história, nos permite dimensionar a repercussão desta
primeira apresentação, confira:
O sucesso foi tamanho que o Diretório Acadêmico marcou mais um show desse
grupo, desta vez para o dia 6 de agosto de 1979, visando recepcionar os alunos
novos do segundo semestre. Aliás, o Centro Acadêmico da Cásper Líbero, promovia
esse trote cultural aos "bichos", desde essa época. Nada de violência; humilhação e
raspar a cabeça, mas sim, recepcionar os novos alunos com shows; exibição de
filmes do cine-clube; teatro e poesia. E assim, com a mesma formação, esse grupo
fez o segundo show e dissolveu-se, pois não havia a intenção de seguir carreira3

Esta recepção positiva forneceu combustível e inspiração para produzirem seus
quadros musicais. Naquele momento de ebulição política dentro das universidades a arte
cumpria não apenas a função do deleite, mas era um veículo de representação que expressava
as angústias e insatisfações da juventude silenciada durante os anos de ditadura militar, criava
um consenso de resistência. E o riso, por sua vez, sem nenhuma ingenuidade, buscava
revolver as entranhas da sociedade, expor as feridas abertas de um país dilacerado por torturas
e perseguições políticas. Isto contribuía para criar uma relação de reciprocidade, de
pertencimento a uma causa, a sensação de que protagonizavam um momento singular da
história.
Na foto de Ricardo Novaes, ainda em preto e branco, podemos observar o registro da
apresentação dos jovens estudantes no Recital de Música e Poesia, que aconteceu numa das
salas da Faculdade Cásper Líbero:

3

Blog do Luiz Domingues 3, capítulo 2. Disponível em: http://luizdomingues3.blogspot.com.br/2015/02/linguade-trapo-capitulo-2-o-redentor.html. Acesso em 23 de maio 2016.
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Figura 1 – Foto do Recital de Música e Poesia (1979)

Fonte: Blog do Domingues 3, capítulo 2

Este show acústico e sem muitos recursos técnicos, que variava canções e poemas
declamados, teve uma repercussão inesperada dentro da universidade. O que não passava de
uma iniciativa para recepcionar os calouros, um trote cultural, sinalizou um caminho a ser
trilhado, demarcou um território, contribuiu na formação de um grupo que acomodaria uma
diversidade de expressões artísticas. O ambiente influenciava no comportamento dos jovens
assim como a performance musical interativa o modificava, as ideias transformadas em
canções e revistas mobilizavam e informavam um seguimento da sociedade que urdia por
representação. A sensação de presenciar uma manifestação artística plural, que transcendia a
linguagem puramente musical, despertava o interesse dos estudantes. O público fiel que
lotaria os shows vindouros começou a se desenhar neste momento, no qual os encontros
musicais intimistas facilitavam a relação de identificação com as temáticas trabalhadas. Neste
dia, ainda seria lançada a revista “Esquina do Grito”, uma produção literária que marcaria a
pluralidade indelével do que viria tornar-se o Língua de Trapo. Vejamos o que o líder da
banda Laert Sarrumor diz sobre a relação do grupo com a revista, ao Jornal Pasquim:
(...) a gente não se reuniu numa assembléia e falou: “Vamos fazer militância
humorística!”. A gente criou um grupo para lançar uma revista literária “Esquina do
Grito”. No lançamento fizemos uma mostra de música que já pendia para o lado da
ironia. Deu certo e eu e o Guca fizemos um grupo de música satírica. No início era
Laert e seus Cúmplices. Começamos a fazer festivais, duas apresentações na Estação
do Metro (...)4

De autoria dos estudantes a revista de conteúdo crítico e satírico era produzida
artesanalmente e vendida informalmente nas apresentações. Posteriormente, já em 1981, e
com uma trajetória consolidada, o grupo também começou a editar com tiragem de 10.000
4

Entrevista concedida pela banda ao jornalista Rick Shaks do Jornal Pasquim. Ano XIV, n. 728, 15 de junho
de1983. Disponível em: https://www.facebook.com/laert.sarrumor. Acesso em: 23 de janeiro de 2017.
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cópias o jornal “A Matraca”, que no início tinha formato de tabloide. Estas experiências com
revistas demonstram que a criação musical do grupo é indissociável da produção literária,
desabrocharam juntas, sobretudo numa época em que o jornalismo escrito e ilustrado tinha um
grande alcance. Transpunha-se para o musical uma tradição de jornalismo satírico que
remontava aos tempos do império, onde, sobretudo no segundo reinado as charges tiveram
grandes espaços nos periódicos, como podemos ver:
A tradição da representação humorística, que já vinha do jornalismo satírico da
Regência e dos folhetins cômicos do Segundo Reinado, ganha maior força e se
aprofunda com o desenvolvimento da imprensa e com a proliferação das revistas
ilustradas e do reclame publicitário, no início da República. (SALIBA, 1997, p. 298)

As revistas, muitas vezes mimeografadas e produzidas artesanalmente, eram uma
poderosa ferramenta para divulgar fatos e ideias não atreladas aos grandes veículos de
comunicação. Embora já existisse o jornal televisivo este não se constituía uma ameaça, a
escrita ainda assumia um papel relevante. Em entrevista, o guitarrista Lizoel Costa5 se
posiciona sobre esta transição do jornalismo escrito para o televisivo, vejamos:
A nossa geração era aquela que gostava de ler e escrever, eu classifico o jornalismo
como várias gerações, aquela geração que gostava de escrever um texto sentado
numa máquina, que ia pro jornalismo. Depois as gerações posteriores, era mais a
coisa da televisão, que encantava mais o jornalista, até porque a mídia televisiva
eletrônica tomou conta. Então, hoje qualquer criança já nasce sabendo olhar para
uma câmera, na nossa geração a gente tinha essa coisa do jornal. Eu, desde criança...
O meu pai lia muito, comprava o jornal todos os dias, desde criança a gente lia o
Jornal do Comércio, papai comprava todos os dias ou o jornal O Globo ou a Folha
de São Paulo, é uma coisa que me vem influenciando desde cedo.

Esta ritualística do jornalismo de sentar numa máquina e escrever como observou
Lizoel é crucial para entender como se dava o processo de composição da banda, e também,
como isso pode ter influenciado na instantaneidade das canções e nas conexões diretas aos
fatos sociais e políticos prementes na época. Curiosamente, quase todos os integrantes
compunham e os principais letristas eram aqueles que tinham formação jornalística. Sem
exageros podemos dizer que faziam jornalismo musical, e a ferramenta encontrada não foi
apenas o papel impresso, mas sim a música, importante ferramenta de divulgação de idéias,
sobretudo na luta pela redemocratização. Os compositores Laert Sarrumor, Lizoel Costa,
Carlos Melo e Guca Domenico, eram os mais atuantes, por terem esta formação jornalística
eram hábeis na composição dos fatos e na criação de piadas instantâneas. Este time ainda
ganharia o reforço do tecladista João Lucas, que também compunha, e tinha um
posicionamento crítico sobre o cenário político e isso se refletia nas canções de sua autoria.
5

Entrevista realizada por Rodrigo Teixeira em dezembro de 2013 com o músico e jornalista Lizoel Costa. O bate
papo foi publicado pelo jornal O Estado de MS. Lizoel faleceu alguns meses depois, em 07 de maio de 2014.
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=1bvUPiaVjUs. Acesso em 26 de maio de 2017.
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A relação com o jornalismo traz um componente importante para entender não
apenas a criação musical, mas também o engajamento na “questão democrática”. Existia uma
resistência ativa desta classe que se mobilizava desde a morte sob tortura de Wladimir Herzog
em 1975. Esta luta contra a censura e em favor da liberdade de expressão, possivelmente
contagiou os estudantes que respiravam esta atmosfera dentro de uma faculdade de
comunicação. Existia um engajamento forte dentro do meio jornalístico, a missa pela morte
do jornalista se transformou num grande ato público, a palavra de ordem era a defesa dos
direitos humanos, uma bandeira que começou a crescer entre a militância de esquerda e que
começou a causar desconforto no regime militar. E por outra via, a causa democrática era
fortalecida pelas demandas de ordem social e acentuada pelas críticas da população em
relação à política econômica do governo. Se antes esta pauta era circunscrita aos setores mais
informados da sociedade agora começa a ganhar corpo nas periferias, que vão começar a
ocupar as praças em 1978 para se manifestar contra a “carestia”, que elevava o custo de vida
das camadas mais vulneráveis da população (NAPOLITANO 2006).
Isto também coincide com uma retomada dos movimentos estudantis que perderam
força durante os anos de repressão, sobretudo a partir do AI-5, e começavam a ressurgir. O
processo de reconstrução da representação estudantil se estendeu ao longo da década de 1970
e assumiu um papel relevante na mobilização social que ajudaria a desarticular o regime.
Assim, a boa recepção das canções pelo circuito universitário tinha um significado simbólico,
pois havia esta retomada dos movimentos estudantis que ganhavam força juntamente com
outras organizações civis que se aglutinavam em torno da luta democrática. Esta atmosfera
política, juntamente com a causa jornalística contra a censura foi decisiva na formação da
“guerrilha musical” que viria se chamar Língua de Trapo, e o humor subversivo, a principal
arma para fustigar o poder autoritário dos militares. Eles tinham sempre uma piada na ponta
da língua sobre atualidades, e uma incessante produção que se inspirava muitas vezes no
universo político.
No que tange as letras, catalisavam os temas que estavam em destaque nos
noticiários. O processo de composição ocorria muitas vezes instantaneamente, no calor da
hora, em algumas circunstâncias as músicas eram improvisadas em palco no instante seguinte.
Como relata Carlos “Melo” Castelo6, nas imediações do Teatro Lira existiu uma padaria,
ponto de encontro informal do grupo, onde muitas vezes ao sabor do cafezinho criavam ali
6

Depoimento do escritor, letrista e um dos criadores do grupo Língua de Trapo quando do lançamento da caixa
comemorativa aos 25 anos do grupo de humor musical Língua de Trapo. Disponível em:
https://vimeo.com/73388084. Acesso em 01 de junho de 2017.
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mesmo suas esquetes, ou terminavam músicas que logo ensaiavam ao chegar ao palco,
podendo receber um retorno imediato do público. Assim como no imediatismo dos jornais ao
divulgar a notícia a banda necessitava levar a informação satirizada no instante, potencializar
o significado da notícia, ou mesmo decantá-la a partir do riso. Era quase um jornal
humorístico e sonoro, onde o suporte não era apenas o papel, mas sim a música, que se
revelava um canal de expressão direto com a juventude da época.
1.2 NA ONDA DA CANÇÃO POLITIZADA
Observa-se logo na primeira apresentação uma conexão com o público que marcaria
a trajetória da banda. Esta boa repercussão entre os jovens estudantes expressa que a criação
dos músicos não estava distante de suas experiências, e que o momento histórico era propício
para o florescimento de uma banda com uma postura crítica em relação ao cenário
sociopolítico. É certo que a atmosfera política e cultural que permeava a faculdade contribuiu
para esta recepção, mas independente disso a obra musical do grupo tinha uma peculiaridade
que aproximava o público, e não se realizaria plenamente sem esta parceria. Talvez a fusão de
teatro, jornalismo, música, pudesse ter contribuído com esta empatia, pois além de ouvir um
espetáculo musical o público tinha contato com temas importantes da opinião pública
parodiado nas canções.
Alguns lampejos acerca dos embates que permearam a formação da banda foram
observados nos relatos de Domingues. O músico entrou no grupo graças a sua proximidade
com Laert, que remontava os tempos de Boca do Céu, banda que integraram em 1976. Ainda
que não fosse ingresso da Casper Líbero a falta de um baixista entre os estudantes facilitou
seu recrutamento. Porém, segundo ele, a sua aceitação na banda não fora imediata, teve
algumas resistências, a sua formação rocker não foi bem digerida por alguns integrantes,
houve um choque estético, um estranhamento de ambas as partes.
Na crista da canção politizada que marcou o Brasil nas décadas anteriores, a
musicalidade do grupo no início de carreira girava em torno de um repertório próximo da
MPB e da Bossa Nova, sobrando pouco espaço para experimentalismos. Por isso, não seria
estranho que alguns integrantes de posições mais acentuadas tivessem desconfianças com
possíveis alienados, talvez ainda partilhassem a ideia de que a arte tivesse o papel de conduzir
o país a um processo profundo de transformação da ordem social e política.
Quando relembra os primeiros encontros com os colegas Domingues afirma que o
clima de polarização política ditava a regra, era um período de grande identificação com os
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pensamentos de esquerda cujas conversas “giravam em torno de Marx, Engels, Trotsky, Che
Guevara, e eu, dizia ele, pensava em Beatles, Led Zeppelin, Timothy Leary”. Neste momento,
vale lembrar, que os partidos de esquerda como o PCB e o PCdoB estavam na ilegalidade e o
sistema político ainda se pautava no bipartidarismo, por isso as disputas ideológicas se
acirravam e o ambiente universitário não escapava deste debate. Após a derrota das esquerdas
armadas na década de 1970 a intelectualidade começou a se expressar politicamente num
outro movimento, num novo ciclo de ideias, que se materializou na formação do Partido dos
Trabalhadores “que passaria a deter a hegemonia nas esquerdas, no lugar do tradicional e
clandestino Partido Comunista Brasileiro (PCB)” (RIDENTI, 2010, p.161).
O emblemático ano de 1979 foi um marco na história brasileira recente. O país
sofreu importantes transformações que sinalizavam a tão esperada abertura política, transição
conduzida pelos militares para restabelecer a democracia no país. Em 28 de agosto deste ano
foi assinado a Lei da Anistia, Ampla Geral e Irrestrita, também houve a extinção do AI-5, o
fim do bipartidarismo, e o surgimento do líder sindical que conduziu as greves do ABC, o
metalúrgico Luiz Inácio Lula da Silva. Estas ações sociais já sinalizavam um desgaste dos
militares, que ainda apostavam as fichas no último dos seus, o general João Baptista
Figueiredo. É neste contexto de ebulição política que a consciência crítica da banda começa a
florescer e uma característica interessante deste processo é que a formação do grupo não era
homogenia, ao mesmo tempo em que alguns tinham uma formação política mais explícita, uns
estavam na onda da contracultura, da liberdade individual, e não necessariamente divergiam,
talvez porque no fundo partilhavam da mesma necessidade de transformação.
O projeto nacional-popular da música brasileira que se opunha as forças do
capitalismo e do imperialismo, e que visava à conscientização das massas através da arte,
ainda ecoava no imaginário dos jovens. Quando fala das condições impostas para ser
integrado ao grupo, Domingues evidencia este sentimento nacionalista: “chegaram a
pressionar-me a tocar contrabaixo acústico, pois o elétrico era americanizado”. Os criadores
da MPB na década de 60, ligados a uma ideia de identidade nacional buscavam a partir de
elementos do samba, da bossa nova, do folclore, a formação de uma manifestação musical
híbrida em que se misturasse o local e o global. Segundo Carlos Sandroni (2004, p. 25), esta
mistura é o “resultado de um processo de elaborações e agenciamentos de materiais e práticas
musicais folclóricas”. Por isso, dentre os muitos significados que a sigla MPB assume durante
os anos, destaca-se a função de defesa nacional (que o folclore desempenhava em décadas
anteriores), um desejo de pertencer a uma territorialidade, uma postura que segundo Sandroni
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está ligada a certa concepção de povo brasileiro ou ideal republicano. A sigla não apenas tinha
uma dimensão ideológica como estava ligada ao perfil do consumo, a pretensão unificadora
de mapear um estilo que representasse os jovens brasileiros neste período. Alguns autores
mais radicais da história social da música popular brasileira, como o jornalista José Ramos
Tinhorão, acreditavam que a MPB era estrangeirizante, reproduzia o som anglo-americano e
não representava a cultura nacional, que neste momento, tinha no samba a sua pretensão de
originalidade.
Não obstante, podemos entender esta pretensão revolucionária da música popular
brasileira a partir do conceito de “estrutura de sentimento” de Raymond Willians
desenvolvido por Marcelo Ridenti (2010) para pensar a intelectualidade brasileira. Em seu
livro “Brasilidade Revolucionária”, o autor se refere a uma vertente específica de construção
da brasilidade, identificada com ideias, partidos e movimentos de esquerda, e também obras e
movimentos artísticos. Tudo isso desembocava numa criação coletiva que catalisava o
sentimento de que estava em marcha uma revolução, cujo carro chefe era a participação de
artistas e intelectuais que mergulhariam nas raízes profundas do país para interpretar a alma
do povo, pois se acreditava que uma revolução brasileira aos moldes socialistas viesse trazer
justiça social ao país, marcado por séculos de desigualdade. Este imaginário crítico dos
artistas, o sentimento de que a intelectualidade engajada cumpriria o papel de conduzir o povo
a um processo de transformação na ordem social e política, teve seu apogeu na década de
1960 “junto com o florescimento da indústria cultural e com o crescimento das possibilidades
de institucionalização profissional nos meios intelectualizados” (RIDENTI, 2010, p.12).
Neste sentido, o grupo Língua de Trapo surgiu dentro do desgaste deste sentimento
de “brasilidade revolucionaria”, da necessidade por mudança, e de um novo tipo de
intervenção social. Na sociedade brasileira no final dos anos 1970 até o início de 1980 entrava
em declínio a ideia do intelectual que guiava e conduzia os trabalhadores em direção a busca
de um ideal de justiça social, o povo já demonstrava autonomia para pleitear suas pautas e já
tinha suas próprias ferramentas de luta, demonstrava capacidade organizativa. Segundo
Ridenti, esta reconfiguração do papel do intelectual e o declínio do sentimento de “brasilidade
revolucionária” coincidiram com a repercussão do livro “Tudo que é sólido se desmancha no
ar” de Marshal Berman, que entrou no Brasil em meio à transição para a democracia e ao
turbilhão de mudanças sociais e políticas decorrentes deste processo. Diante disso, as ideias
propostas por Berman, de os indivíduos se manterem abertos as mudanças e transformações
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da modernidade, foram bem acolhidas por uma intelectualidade sedenta por novas ideias e
questionamentos sobre as antigas verdades (p.162).
1.3 HUMOR DISTENSIVO: O CIRCUITO SOCIAL SE DELINEAVA
Diante da perseguição aos artistas críticos ao regime militar e a repressão dos
movimentos sociais parecia que pela veia da arte tudo que tinha que ser chorado já tinha sido
chorado, só restava rir da vigilância obscura que ainda pairava sobre a sociedade brasileira;
como diria Frejat7, “Rir é bom, mas rir de tudo é desespero”. Neste mar de incertezas que
inquietava a sociedade, o riso suavizava e ao mesmo tempo despertava a consciência crítica,
em meio à anestesia da classe média durante o período de estabilidade econômica da ditadura,
era chegado o momento de revólver a cegueira. O riso revelava um estado de espírito, uma
saída criativa, embora o estado de exceção não tivesse nada de engraçado, o riso revestido da
crítica acentuava o pitoresco da situação. Os temas parodiados eram pesados e nem sempre
provocavam a graça do público, por isso o objetivo não era apenas fazer rir, mas antes de tudo
denunciar, escancarar, escandalizar, apontar os problemas do país, era um humor que se
destinava a uma causa, se prestava a um serviço, cumpria uma função social. Nas palavras de
Paulo Elias8, um ator que colaborava com a parte cênica das apresentações: “a postura de
quem combatia o poder era tão ridícula quanto os homens que estavam no poder”. Ele
acreditava que deveria haver uma inovação nas formas de resistência, por que até então
muitas tentativas foram frustradas, e talvez o humor se enquadrasse neste novo jeito de se
contrapor a ordem vigente, uma vez que tudo “era tão absurdo atrasado e rançoso, que virou
pra nós motivo de escárnio”.
Antes mesmo do Língua de Trapo despontar no cenário musical underground, as
sátiras e paródias com teor político já estavam presentes nos humorísticos de rádio da dupla
Alvarenga e Ranchinho das décadas de 30 e 40. Além desta dupla, podemos citar Adoniran
Barbosa, Mutantes e Joelho de porco, que se tornaram as principais referências do grupo. Esta
última vai exercer maior influência, principalmente em Laert, que se identificava muito com a
postura debochada e crítica do baixista Tico Terpins, que ele admirava desde os anos setenta.
Existem muitas similitudes entre o Língua de Trapo e o Joelho de Porco, seja na crítica social,
no humor, nas intervenções cênicas, na produção independente, sem dúvidas, não dá para
renegar esta grande fonte de inspiração.
7

Trecho da música Amor pra Recomeçar, do álbum homônimo, 2002.
Entrevista concedida pela banda ao jornalista Rick Shaks do Jornal Pasquim. Ano XIV, n. 728, 15/06/1983.
Disponível em: https://www.facebook.com/laert.sarrumor. Acesso em: 23 jan. 2017.
8
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Quando fala da característica dos primeiros integrantes da banda o vocalista Laert
Sarrumor aponta que “por coincidência todos tinham predileção pelo humor”9 e a válvula de
escape encontrada para descarregar a tensão e se contrapor ao ambiente pesado no qual
viviam era a sátira musical e política. Relata que as brincadeiras começaram ainda no
cotidiano universitário e somente depois começaram a aparecer temas mais abrangentes e, por
conseguinte, as primeiras apresentações ainda em sala de aula. Com a consolidação do grupo
e a inserção nos circuitos universitários os temas políticos começaram a ficar evidentes e diz
Laert: “fomos testemunhas oculares deste momento importante da nossa história, mas a gente
era meio irresponsável, não vivemos nada de mais pesado de repressão, éramos criança na
época da linha dura então no momento de distensão a gente chegou chegando.”
Observa-se que não ignoravam a atmosfera política pulsante e não tinham grandes
temores em relação à repressão que ainda vigorava, pois não sofriam do trauma daqueles que
foram perseguidos, torturados e exilados. Talvez esta maior liberdade artística se justificasse
pela revogação do AI-5 em 1978, e neste caso, o humor exerceu uma função social importante
para distender a rigidez do autoritarismo, se convertendo numa arma corrosiva para subverter
a ordem conservadora. Na entrevista concedida ao Jornal Pasquim, Laert 10 afirma que “os
corredores eram mais interessantes que as salas de aula, a ebulição estudantil agitava as
pessoas mais do que o próprio curso”, e isso tudo se transformava em motivo pra piada. Na
medida em que confrontados com a realidade a resposta se dava através do humor, este apelo
cômico em determinadas situações mostrava as mentalidades da época, o imaginário do grupo
e remete a um horizonte, a uma visão de mundo (MINOIS, 2003).
A estratégia de utilizar o humor para criticar a situação sociopolítica do país, muitas
vezes parodiando canções conhecidas é algo que deve ser analisado historicamente, uma vez
que não é um fenômeno novo na cena musical brasileira e principalmente paulistana. Pode-se
reparar a partir de artigo de José Geraldo Vinci de Moraes (2008) que esta tradição pautada no
deboche, no pastiche e no escracho já estava presente na atuação dos “poetas falidos” nos
anos 20 e 30 (século passado). Estes usavam uma série de táticas, como por exemplo,
emprestarem melodias de canções conhecidas e já registradas na escuta e na memória auditiva
da população, para contar suas histórias, geralmente em tom trágico. Segundo o autor, o
recurso do pastiche e da paródia já era utilizado e muitas vezes as canções acabavam sendo
cantadas de modo desajeitado e sem muita técnica, as melodias sobrepunham novas letras sem
9

Entrevista da banda Língua de Trapo, na Cesta de Música da CBN. Disponível:
https://www.youtube.com/watch?v=5VQlSaj8yp0. Acesso em 03 de abril de 2017.
10
Entrevista concedida pela banda ao jornalista Rick Shaks do Jornal Pasquim. Ano XIV, n. 728, 15/06/1983.
Disponível em: https://www.facebook.com/laert.sarrumor. Acesso em: 23 de janeiro de 2017.
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respeitar integralmente a métrica, o ritmo, a lógica original da poesia. Além disso, a forma de
divulgação das letras se dava de modo amador e totalmente alternativo, as respectivas
referências as melodias das canções eram mal impressas em folhetos de papel barato e
difundidas de mãos em mãos pela cidade.
Independentemente se a iniciativa da banda Língua de Trapo pode ter ou não partido
da inspiração destas tradições, é importante acentuar que a estratégia de se apropriar de
elementos da cultura de seu tempo, como a paródia, a poesia popular, é uma prática que foi
historicamente construída. Outro aspecto interessante a pontuar, é que na primeira metade do
século XX já se utilizava diferentes meios de difusão alternativos do produto artístico,
concedendo-lhes características distintas das originais ou então criando uma nova forma
cultural.
Depois da apresentação do primeiro recital, a banda faria outras apresentações em
festivais estudantis e ainda em 1979 Laert e Guca concorreram individualmente no festival da
Universidade Mackenzie. Em meio ao regime militar participar de um festival promovido por
esta universidade tinha um caráter simbólico. Em outubro de 1968 alunos da Mackenzie
integrantes do Comando de Caça aos Comunistas (CCC) entraram em confronto físico e
ideológico com estudantes da Faculdade de Filosofia da Universidade de São Paulo (USP)
ligados à União Nacional dos Estudantes (UNE). O estopim deste conflito campal, que expôs
a rivalidade entre as duas escolas em pleno regime militar, foi o pedágio dos alunos da USP
para custear o Congresso da UNE. Diante deste passado de polêmicas e o histórico de
conservadorismo da universidade é provável que os músicos, mais alinhados a um
pensamento de esquerda, tivessem algum desconforto em relação ao ambiente. O grupo que se
formou para executar as duas músicas inscritas no festival contava com os nomes de Paulão
Estevam no violão, Guca Domenico violão e voz, Pituco Freitas nos vocais e Sebastian na
bateria. O festival ocorreu no dia 13 de outubro de 1979 e teve um público aproximado de
quatrocentas pessoas no Teatro da Mackenzie.
Na esteira dos festivais de 1980, já com o nome de Laert Sarrumor e seus Cúmplices
e uma formação consolidada, o volume de shows aumenta e o conteúdo satírico das letras e
das performances ganha estatura. Este nome artístico inventado por Laert tem relação com a
palavra “Sarrumor”, que era a junção das palavras “sarro” e “humor”, um neologismo criado
nos tempos de seu fanzine de cartuns dos anos setenta, o “Sarrumorjovem”. Esta influência
não se limitava apenas na inspiração do nome do grupo, o desenho caricatural estaria presente
no material impresso distribuído nos shows, na capa dos discos, nos panfletos de divulgação,

25

nas revistas. A banda era permeável a uma diversidade de manifestações artísticas e não se
restringia apenas ao musical, era uma espécie de coletivo artístico que envolvia a
performance, o cartum, a produção literária e o jornalismo.
Em 29 de março de 1980 o grupo voltou a se apresentar na sala de aula da Faculdade
Cásper Líbero. Já com um novo contorno a composição em nada lembrava o grupo de música
e poesia do ano anterior. Com a imersão nos festivais de MPB, os primeiros sinais de
profissionalismo já eram salientes, os equipamentos já não eram tão improvisados e o circuito
social de recepção das músicas se formava.
O festival realizado no SESC Bauru nos dias 30 e 31 de maio de 1980 mostrou
indícios de que o Língua faria sucesso, as canções tiveram boa aceitação e o público interagiu
com o show. Ainda identificados como Laert Sarrumor e seus Cúmplices defenderam três
músicas nesse festival: Teologia do Sambão, Tragédia Gramatical e A Vingança do
Hipocondríaco, de autoria de Laert, Carlos Melo e Guca Domênico. No material impresso e
distribuído ao público no festival pode-se reparar a presença do humor nos cartuns ilustrativos
que acompanhavam as letras:
Figura 2 – Impressos de letras de músicas

Fonte: Blog do Domingues 3, capítulo 3.
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As músicas apresentadas no festival já demonstravam a conotação política das letras
e a roupagem de humor característica da banda. Em Teologia do Sambão, de autoria de Carlos
Melo, a letra acompanhada da caricatura impressa satirizava a vinda do Papa João Paulo II ao
Brasil em 1980 e ao mesmo tempo os projetos megalômanos do governador de São Paulo,
Paulo Maluf, como é o caso da Paulipetro (empresa criada durante a gestão do governador,
com o intuito de extrair petróleo e gás natural na bacia do rio Paraná). No decorrer da música
Domingues relembra que Carlos Melo aparecia fantasiado de Paulo Maluf e nos interstícios
proferia um discurso cômico para imitar o governador biônico de São Paulo, com os trejeitos,
as vestes, e até os óculos fundos de garrafa característicos deste personagem político. A
reação do público era imediata, as gargalhadas e os aplausos ecoavam com intensidade no
findar da música, tanto que as músicas não foram premiadas, mas o júri decidiu por
aclamação popular dar uma menção honrosa como a melhor performance. O gestual mecânico
característico dos políticos tradicionais, como é o caso de Paulo Maluf, o discurso repetitivo,
os jargões retóricos, assim como o automatismo, se tornavam inspiração ideal para a derrisão
e facilitavam a paródia:
Isto é, só se pode imitar de nossos gestos o que eles tem de mecanicamente uniforme
e, por isso mesmo, de estranho à nossa personalidade viva. Imitar alguém é destacar
a parte do automatismo que ele deixou introduzir-se em sua pessoa. É pois, por
definição mesmo, torná-lo cômico. Não surpreende, portanto, que a imitação cause
riso (BERGSON, 1983, p.25)

Retomando a participação no Festival de Bauru, o samba de breque bem humorado A
Vingança do Hipocondríaco, de autoria de Carlos Melo e Celso Mojola, que fazia na letra um
jogo de palavras com os nomes esquisitos dos remédios e pitadas críticas ao sistema público
de saúde, não foi classificado para a final. Esta música ganharia uma nova roupagem e seria
posteriormente gravada no disco Como é Bom ser Punk, de 1985. A repercussão positiva no
Festival de Bauru e a boa recepção do público motivaram a inscrição de canções em outros
festivais além da realização de inúmeros shows no circuito universitário.
Alguns meses depois, em 11 de agosto de 1980 era estreado o show Sutil como um
Cassetete, na Faculdade Cásper Líbero. Retornavam ao marco zero e para surpresa a recepção
não poderia ter sido das melhores, segundo Domingues o show teve lotação esgotada. Na
apresentação foi distribuído um programa aos calouros com o repertório a ser executado, e
muitas das músicas, inclusive, seriam lançadas posteriormente no primeiro disco. Este diálogo
a partir de material impresso fazia toda a diferença no entendimento da obra, tornava
inteligíveis as mensagens das músicas que não eram simples de assimilar:
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Figura 3 – Foto do programa do Show Circence+Musical com Laert Sarrumor e Seus Cúmplices

Fonte: Blog do Domingues 3, capítulo 4.

No título do programa, uma citação curiosa, “Show Circence+Musical com Laert
Sarrumor e Seus Cúmplices”, algo que identifica um caminho já traçado. Os elementos que
caracterizariam a banda, tal como o humor, o teatro e a música, já estavam presentes e se
mostravam eficientes na empatia com o público, que não ia apenas para assistir um show, mas
um espetáculo teatral, onde a pluralidade de linguagens transcendia o musical. Nesta foto
podemos visualizar como se deu a recepção dos calouros do segundo semestre de 1980:
Figura 4 – Foto dos calouros da Cásper Líbero (1980/2)

Fonte: Blog do Domingues 3, capítulo 4.

Na próxima foto clicada por Homero Sergio Moura, um estudante presente no show
de recepção dos calouros, visualiza-se a sensação de surpresa no olhar do público, como se
estivessem buscando entender o que o intérprete tentava comunicar. A sala ficava apertada,
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sentavam quase junto ao palco improvisado, tornando-se parte do show, não havia muitas
delimitações. Como eram calouros, talvez tenha sido o primeiro contato com uma
performance artística politizada, a universidade era um dos poucos espaços que se tinha
alguma liberdade para este tipo de experiência. Esta interação com o público explica a
trajetória de apresentações em teatros, que posteriormente seria uma marca registrada da
carreira do grupo:
Figura 5 – Show na Cásper Líbero (1980/2)

Fonte: Blog do Domingues 3, capítulo 4.

Na sequência seria realizado um show no Crusp (alojamento de estudantes da USP),
e depois a banda seguiria para o festival de MPB universitário de Sorocaba. A efervescência
do movimento estudantil de fins dos anos 1970 foi um fator importante na formação desses
músicos, que se apresentavam em várias faculdades e centros acadêmicos. Todavia, a crítica
presente em algumas canções se direcionava ao próprio movimento estudantil e sua ação
pragmática, sobretudo ao discurso da esquerda “fechada” e pouco permeável que ainda
vigorava nas organizações estudantis. Em um depoimento que contava sobre a formação da
banda, Laerte comenta que:
Naquele período o movimento estudantil estava muito chato. A atuação política, as
críticas, a participação, eram importantes, as maneiras como se faziam as críticas,
eram elas próprias passíveis de críticas. Como o show tinha agradado, resolvemos
montar um grupo musical, que pelo humor com a capacidade de deixar nu o
grotesco das coisas, faríamos nossa crítica à realidade brasileira. Era uma forma de
se fazer crítica social, um novo discurso (OLIVEIRA, 2002, p. 32).

No festival de Sorocaba realizado nos dias 15, 22, e 29 de agosto de 1980, as músicas
concorrentes foram: Tragédia Gramatical e Instante de Ser, o resultado foi o 3° lugar para
Tragédia Gramatical e melhor intérprete para o Pituco Freitas. Em 05 de setembro de 1980 o
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grupo se dirigiu para o Festival de Osasco, na grande São Paulo, para defender as músicas:
Circular 46 (composta por Guca e Carlos Melo), Tragédia Afrodisíaca (composta por Guca e
Carlos Melo), Arrojo (composta por Laert) e Romance em Peruíbe (composta por Laert e
Guca). A estrutura deste festival em Osasco causou alguns desconfortos, como aponta
Domingues, “o festival foi mal organizado e sem público, praticamente, desistimos de
participar da final, devido à falta de estrutura mínima necessária”. A interação do púbico era
decisiva para o sucesso da apresentação, sem uma quantidade de pessoas razoável era difícil
criar um ambiente propício ao riso. O humor sofisticado do grupo precisava de uma recepção
qualificada, “essa inteligência deve permanecer em contato com outras inteligências”, pois
não é possível experimentar o cômico na isolação, pois o riso precisa reverberar e não se
realiza sem a presença do outro “o nosso riso é sempre o riso de um grupo” (BERGSON,
1983, p.13).
O show ao ar livre na Estação de Metrô São Bento realizado no dia 8 de outubro de
1980 fugiu a regra dos circuitos universitários e revelou uma nova experiência com o público
e uma pequena visibilidade na mídia televisiva. O show se realizou num ambiente de
passagem, sem a interação de um público específico. A aparição na mídia foi registrada pelo
jornalismo da TV Bandeirantes que exibiu no seu noticiário algumas imagens e fez uma
rápida entrevista com o Laert. Este pequeno espaço televisivo contribuiu para a divulgação da
banda, que neste instante já iniciava as discussões em torno do nome oficial, que foi definido
em votação entre os integrantes, chamar-se Língua de Trapo. Neste ínterim, as músicas do
grupo já apresentavam uma sonoridade heterogenia, misturando uma variedade de ritmos,
modinhas de viola, reggae, rock, disc music, bolero, entre outros. Por isso, ainda hoje é difícil
enquadrar o conteúdo musical do Língua de Trapo dentro de um gênero musical específico.
Na definição do Dicionário Online de Música Cravo Albin o grupo encontra-se denominado
pelo gênero do pop rock, ainda que isso represente apenas uma das múltiplas facetas da
banda. Já o nome Língua de Trapo foi inspirado numa passagem da canção Dá Nela, de Ary
Barroso que diz: “Fala, língua de trapo, pois da tua boca, eu não escapo”, uma frase que
traduz o humor inerente do grupo que não poupava ninguém, falavam de tudo e de todos nas
suas canções.
Já com uma pequena bagagem de apresentações e um circuito social que se delineava
no cenário da contracultura e de produção independente, a banda partiu para a gravação de
uma fita demo que seria vendida de mão em mão nos shows. Esta iniciativa tinha como
finalidade divulgar o trabalho e arrecadar fundos para o grupo. A falta de equipamentos
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profissional dificultava a assimilação do trabalho pelo público, uma vez que era preciso
interpretar a letra para sacar o duplo sentido e o conteúdo satírico das músicas, por isso a
importância de um material gravado. Isto não implica dizer que a possibilidade de lançar um
disco independente estivesse no horizonte, era um caminho pouco demarcado, pois as
oportunidades ainda gravitavam em contratos com as grandes gravadoras.
No dia 8 de novembro de 1980 o Língua de Trapo participou do Programa Dárcio
Campos da TV Bandeirantes. A música Tragédia Gramatical foi defendida perante o júri e
venceu a concorrente por três a dois e o voto de desempate foi da cantora Elizabeth Tibet que
fez o seguinte comentário: “vou votar no Língua de Trapo, porque a letra deles é incrível,
embora não diga absolutamente nada”. Como participavam de um programa de calouros brega
o que importava era o lado cômico, independente do que a letra queria ou não dizer o humor
irreverente da performance era um produto valioso de consumo, que compensava até mesmo a
dificuldade de assimilação das letras pelo público. A banda topava qualquer desafio para
divulgar seu trabalho, a ideia não era fugir da grande mídia televisiva, mas desferir suas
críticas a partir dela, atingir o maior número de pessoas possível. Anos depois, em artigo de
22 de junho de 1984 do Jornal Folha de São Paulo cujo título era “Língua: o som brega em
um ambiente punk” esta possibilidade de imersão, mesmo sem querer, no mercado brega, foi
cogitada da seguinte maneira:
Mesmo viajando pela música sertaneja, rock, samba etc, o grande parâmetro estético
para a produção musical literária do conjunto continua sendo o brega. No palco a
constante presença de Odair José, Amado Baptista, Paulo Sérgio, fornecem as
matrizes dos elementos parodiados. A insistência neste tipo de paródia pode
certamente abrir um novo e interessante caminho para o grupo: a penetração no
próprio público brega. Seria interessante ver uma produção que se pretende crítica
sendo consumida pelo público que idolatra o brega. Enquanto isto não acontece o
Língua continua divertindo o estudantado brasileiro com suas paródias.

No desconhecimento da obra inteira um determinado público poderia realmente
acreditar que eles se propunham a fazer música brega. Um público que talvez não entendesse
a estratégia de utilizar um ritmo brega para parodiar determinado tema talvez pudesse
acreditar que o grupo fazia aquele tipo de música de forma propositada.
O próximo passo foi o show de lançamento da fita denominada Sutil Como um
Cassetete que ocorreu no dia 19 de novembro de 1980, e as vendas começaram efetivamente
em dezembro deste mesmo ano. Este show foi realizado na casa noturna chamada 790
localizada no bairro do Itaim Bibi, zona oeste de São Paulo. Por se tratar de um dia útil e o
ambiente não fazer parte do circuito universitário que o Língua de Trapo se apresentava o
número de pessoas foi pequeno, aproximadamente trinta pessoas. Na imagem abaixo é
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possível visualizar os traços artesanais da fita que seria distribuída nos shows. A arte em preto
e branco da capa ressalta a sutileza do material, que embora não tenha um design gráfico
sofisticado como na ilustração dos discos posteriores é coerente com o conteúdo musical. A
língua enorme deixa claro que eles irão soltar o verbo nas letras, as flores que se sobrepõem
sobre a língua têm um efeito contrário, podem ser interpretadas como uma ironia, uma vez
que o conteúdo crítico da música não tem nada de flores. E por outro lado, foi uma boa
sacada, pois a língua soa quase como um marketing, nada mal para quem precisava divulgar o
trabalho de forma alternativa e independente, isso funcionava quase como um logotipo da
banda.
Figura 6 – Capa da fita K7 “Sutil como um Cassetete”

Fonte: Blog do Domingues 3, capítulo 5.

Esta fita demo continha a quantidade razoável de dezoito músicas, apesar de ser uma
produção amadora e vendida informalmente de mãos em mãos entre amigos e nas
universidades, teve uma boa aceitação, tanto que a reprodução em equipamento caseiro não
foi suficiente para suprir a demanda e surgiu a necessidade de encomendar cópias em estúdio.
O resultado final da gravação, levando em conta as limitações de um show ao vivo foi
satisfatório, como descreve Domingues:
Considerando que era uma gravação ao vivo, e com ambiente sem separações (a não
ser alguns biombos, e, portanto não evitando vazamentos), ficou razoável. Em
quatro canais, na mixagem foi inevitável o processo de redução. E no processo final,
o estéreo armazenado numa arcaica fita K7, com seu indefectível chiado. Apesar
disso tudo, a qualidade agradou-nos e o sucesso de vendas comprovou a aprovação
do trabalho. A base do repertório foi usada posteriormente na gravação do primeiro
LP oficial do Língua. Isso ocorreu em 1982, mas eu não estaria mais na banda nessa
ocasião. Só voltaria em 1983.
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Retornando ao circuito de festivais universitários a banda subiria ao palco do Palácio
das Convenções do Anhembi no dia 19 de janeiro de 1981 para defender as músicas Tragédia
Gramatical e Circular 46. Este seria o show de despedida do baixista Luiz Domingues que
alegava problemas pessoais e incompatibilidade de agenda com outros projetos musicais,
como podemos acompanhar:
O clima foi chato, claro. Nesse momento eu estava já atuando novamente com a
banda cover, “Terra no Asfalto”. Participar do festival, foi um melancólico final que
deixou-me mal, mas fazer o que, não é? E assim, no dia 19 de janeiro de 1981, subi
no palco do Palácio das Convenções do Anhembi, um palco histórico e chic da
cidade, por sinal onde se apresentaram Alice Cooper, Elis Regina, Festival Phono
73, Doces Bárbaros, Festival de Jazz de 1978 e 1980.

Com um grupo numeroso de músicos e uma diversidade de expressão artística que
pululavam na banda, a formação variava de um show ao outro. Depois da saída do baixista
entraram outros músicos como o seu substituto Luiz Risada Lucas, o guitarrista Sergio Gama,
o baterista Ademir Urbina e nos teclados saiu Celso Mojola, e entrou João Lucas, irmão do
baixista Luiz Risada Lucas.
1.4 O LUGAR DO “LÍNGUA” NA PRODUÇÃO MUSICAL BRASILEIRA
Em entrevista concedida a Guilherme Cunha Lima da Revista Veja, no ano de 1982,
cujo título era “As prisões do intelectual brasileiro”, o historiador Nicolau Sevcenko apresenta
algumas das questões discutidas em sua tese transformada em livro, “Literatura como
Missão”. Nessa obra, que tem como inspiração os estudos dos escritores Lima Barreto e
Euclides da Cunha, o autor revela toda sua inquietação a respeito dos novos caminhos da
produção cultural e levanta problemas acerca da limitação do intelectual brasileiro, que
investido de um comportamento missionário é muitas vezes engolido pelo engajamento
político. Quando perguntado sobre as patrulhas ideológicas que ainda vigiam a produção
cultural brasileira, o historiador afirma que elas diminuem em tempos de abertura, mas que no
Brasil sempre existiu uma disposição para alguma espécie de “patrulha”, termo que, aliás,
simplifica demais as coisas em sua interpretação. Em seus estudos, se propôs a estudar um
fenômeno que se estende por todo o sáculo XX: “de como propostas intelectuais
inegavelmente liberalizantes, ou democratizantes, acabam monopolizando o espaço e atuam
de forma a bloqueá-lo para outras manifestações artísticas”. Em sua opinião, isso acontece
porque existe uma “propensão para a megalomania” na qual os intelectuais acreditam no
poder de conduzir as massas populares, e isso é um sintoma de países com atraso econômico e
de espaços culturais pouco delimitados, como é o caso do Brasil, onde a alta taxa de
analfabetismo faz com que os intelectuais assumam uma postura salvacionista. Porém, reforça
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que isso não é culpa dos intelectuais, mas da própria estrutura de poder das sociedades não
organizadas:
Como a população não tem mecanismos competentes de representação, ela acaba
sendo substituída por elites que se investem como depositárias das esperanças ou
dos anseios da comunidade. É por isso que temos estas atitudes missionárias não
apenas na comunidade intelectual, mas também entre os militares. Veja que há uma
incomoda coincidência entre os períodos dos movimentos culturais mais marcantes e
os movimentos militares no Brasil, às vezes até em direção contrária. Só para citar
um exemplo, o movimento modernista na cultura, em 1922, coincide com o
surgimento do tenentismo entre os militares.

Quando é perguntado sobre a necessidade do intelectual em sua ação representar
algum tipo de vanguarda Sevcenko pontua que é preciso algum cuidado, existem
considerações que devem ser feitas nesta tomada de rédeas, vejamos o que ele pensa sobre
isso:
Acho que o intelectual deve ser uma voz de vanguarda na medida em que, sendo um
criador de ideias, projetos e propostas, pode servir de elemento pelo qual a
comunidade se oriente para organizar seu próprio projeto. Mas ele deve ser apenas
uma proposta, uma alternativa entre várias. Não me pareça legítimo que ele pretenda
monopolizar este espaço e colocar-se como substituto da vontade da comunidade.

Não obstante, dizer isso num momento em que as tensões ainda continuavam apesar
da abertura, destoava um pouco da realidade, não soava muito bem. Isto fez com que o
entrevistado o interpelasse sobre a função do intelectual em tempos de repressão, sobretudo
quando os espaços de representação política estão cerceados. Logo assevera que neste caso a
coisa muda de figura, e deixa claro que não está sugerindo que se tire a conotação política da
criação artística, nem tampouco criticando a produção engajada, mas se refere a “uma postura
viciada pela qual, mesmo nos momentos de maior ou menor arejamento, a questão política
tem na cultura nacional um poder intolerante e castrador”.
A reflexão de Sevcenko sobre os grilhões da arte engajada nos serve pra pensar até
mesmo o lugar da banda Língua de Trapo dentro da música popular brasileira, em qual lugar
ela se encaixaria, uma vez que surge dentro de algo novo até então como a produção
independente? Quando explica a efervescência cultural dos anos 50 e 60 na produção artística,
no cinema, na música e na literatura, o historiador lembra que isso decorre da consequência
em longo prazo de um período de maior arejamento na vida do país, pois no plano nacional
havia o fim do Estado Novo, no internacional o fim da Segunda Guerra mundial, a expansão
industrial propiciou um maior intercambio do Brasil com outros países, com outras culturas,
com outros movimentos artísticos. Algo que sem dúvida, na sua concepção moldou a
produção artística nacional, e possibilitou uma maior liberdade artística. Talvez isso nos ajude
a pensar se o próprio surgimento da banda Língua de Trapo não foi consequência da
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efervescência marginal da abertura de 1979, e fruto do desenvolvimento técnico que propiciou
maior liberdade na criação artística? Trazendo a possibilidade de produzir seus próprios
discos sem precisar atender uma demanda de mercado, dentro de uma busca de caminhos
pessoais que encontram “densidade social e histórica bastante relevante”. Diferente das
produções artísticas das décadas de 50 e 60 que já vinham dentro de uma ordem democrática,
a produção musical de início da década de 80 vinha dentro de uma lógica de criação artística
ainda presa no engajamento, na resistência ao obscurantismo da ditadura.
Embora o grupo não consiga se desprender desses grilhões tão facilmente, pois
emerge ainda dentro desta ordem autoritária, opta por um tipo de produção engajada com
outro modelo de intervenção política, não se condiciona a um discurso monolítico, hermético,
mais traz a pluralidade de ideias. Segundo o autor a intelectualidade colocada a margem do
poder em 64, criou um discurso único, uma proposta que deveria se tornar referência, a
alternativa “legítima” para se contrapor ao poder que existia. Mais adiante na entrevista,
quando é perguntado como seria viver no seu tempo, Sevcenko traz uma resposta bastante
elucidativa sobre os dilemas de alguém que estava no meio de um fogo cruzado, observamos:
A experiência de minha geração foi viver não apenas uma, mas duas ditaduras, uma
que se organizava através da repressão e outra que se articulava como uma proposta
unitária de resistência, que não deixava outros caminhos para aqueles que estavam
chegando que não fosse a adesão. Fora disso você estaria marginalizado. Isto se
tornou para minha geração algo que o professor Antonio Candido chamou de
“geração sem palavras”, não por ter vocação para falar, mas porque sua palavra não
era solicitada pelo espaço público, que já estava ocupado. Daí ser uma geração
muito mais introspectiva, meditativa, voltada para si mesma, para a sensibilidade. É
sobretudo uma geração que traz um enorme respeito às individualidades e
diferenças, de uma abertura à multiplicidade das manifestações culturais em todos os
níveis.

No fim da entrevista o historiador fala de uma geração que está vindo com uma
proposta nova, da aposta nos alternativos e independentes, que não precisam redimensionar
sua obra em função do mercado. Quando perguntado em quem apostaria no futuro da música
brasileira, Sevcenko cita a Vanguarda paulista, inclusive faz referência ao Língua, como um
grupo de jovens “ainda fora da máquina”, que são matrizes de algo novo que está surgindo, e
que ainda não se sabe muito bem no que vai dar. Quando perguntado se é preciso estar fora do
sistema para falar livremente, afirma:
As produções mais criativas, aquelas que parecem transmitir com maior clareza,
contundência e precisão as experiências históricas vividas no país não só nos últimos
vinte anos, mas nos últimos 100 anos, sempre partiram de elementos que estiveram
numa posição, se não de marginalização econômica, mas ao menos de
marginalização cultural.
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Isto talvez ajude a responder as indagações do colunista do Jornal folha de S. Paulo
sobre o lugar da banda neste contexto histórico: “Seria o Língua de Trapo uma resposta ao
milagre brasileiro? Seria um antídoto à classe média e seus gostos de bom-senso?”. Em sua
opinião não seria, pois “os fenômenos econômicos não influenciam os culturais” (ALMEIDA,
1982, p. 29). A obra musical do Língua, por transitar à margem do grande mercado e da
cultura hegemônica, traduz com bastante originalidade a realidade brasileira da época. Traz
um panorama interessante para pensarmos não apenas as transformações políticas e sociais,
mas o lugar da música popular brasileira que começava a ser deslocado com o mercado
independente. A possibilidade de ter autonomia na criação musical deixava a obra mais
espontânea, pois não havia a obrigação de atender um gosto, uma demanda de mercado, uma
vertente ideológica, algum tipo de imposição estética. Surge um novo tipo intervenção
artística não mais subordinada a uma vanguarda socialista e sua interpretação apropriada
sobre a realidade, por isso, não podemos desprezar as manifestações que trilharam outros
caminhos, num momento em que a música foi um importante veículo catalisador das
angústias nacionais.
1.4.1 Alternativos e independentes: o nicho cultural da banda
Inserida no campo dos alternativos e independentes a banda desfrutava de certa
liberdade para divulgar suas críticas, uma vez que não precisava se submeter aos caprichos da
indústria fonográfica, que estimulavam uma relação de consumo fetichista com a música. No
estudo sobre a produção da banda dentro de um cenário de produção independente e
alternativo, a discussão se desenrola a partir da crise da indústria fonográfica do início da
década de 80. O surgimento do grupo Língua de Trapo no cenário musical brasileiro coincide
com os primeiros indícios de desgaste desta indústria, um momento pouco propício para
experimentalismo musical dentro das grandes gravadoras. Isto dificultou a inserção da banda
no grande mainstream da música, uma vez que as grandes gravadoras estavam com as portas
fechadas, não arriscavam ousar. O mercado fonográfico era muito segmentado, as
possibilidades de divulgação das músicas nas grandes mídias da época passavam pelo poderio
financeiro das gravadoras. Estes obstáculos são relatados por Lizoel Costa, que desabafa
sobre a blindagem das rádios que só tocavam o que lhes era imposto pelo dinheiro:
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Acho que muitos grupos bons da década de 80 caíram no limbo porque não tinha
ninguém para bancar, era uma bandidagem mesmo! Os sistemas de rádios no Brasil
eram uma bandidagem, se não tivesse o tal do Jabá não tocava mesmo, não tinha
jeito. O Língua de Trapo bateu recorde de público no SESC Pompéia em São Paulo,
3.000 pessoas. Depois disso, não alcançaram mais porque o SESC não deixou entrar
tanta gente, ficou meio perigoso. O Língua fazia um sucesso tremendo, mas não
éramos prioridade pra gravadora. 11

Em contrapartida a circulação pelo universo de música independente foi uma
alternativa que deu certo, a agenda de shows das primeiras turnês era compatível com a de
grandes artistas, o publico fiel marcava presença constante nas apresentações. A banda
buscava criar algo novo, se diferenciar dos gêneros musicais já consagrados nas décadas
anteriores, como a MPB e a Bossa Nova. Para isso, as gravadoras tradicionais não ofereciam
espaço para ousadia, não se interessavam por uma musicalidade que não atendesse os padrões
estéticos impostos pelo mercado. É certo que os artistas consagrados tinham maior liberdade
de criação, por conta de uma série de valores agregados na produção de seus discos, mas as
demais bandas não desfrutavam deste privilégio, de modo que, ou se adequavam a ordem do
mercado estritamente seletiva, ou teriam a alternativa de produzir os discos de forma
independente, uma alternativa que exigia dos músicos certa disponibilidade financeira, os
custos de produção e gravação de um disco demandava um relativo investimento.
A situação que se desenhava no início da década de 80 de crise da indústria
fonográfica e surgimento das produções musicais independentes desvelou uma nova relação
entre música popular e mercado. Para compreender a derrocada da indústria fonográfica a
historiadora Márcia Totia Dias traz uma abordagem sobre o funcionamento da indústria
fonográfica brasileira e mostra os meandros da produção dessas mercadorias culturais. Para
isto, avalia os avanços da indústria fonográfica no mundo, examinando sua organização
administrativa, seus critérios de produção, seus números cada vez mais astronômicos, suas
fusões e seus produtos em série ou diferenciados. Traça um amplo diagnóstico da produção
independente no Brasil e lança questões instigantes sobre os mecanismos de difusão musical,
procurando estimar o impacto das novas tecnologias na manutenção do poder das grandes
companhias. Nesta perspectiva, esta abordagem ajuda a pensar a própria produção musical do
Língua de Trapo, que inserida dentro do campo dos alternativos e independentes desfrutava
de certa liberdade de criação, sem precisar se submeter aos caprichos da indústria fonográfica,
na qual estabelecia uma relação de consumo fetichista com a música. Segundo Dias “o
esquematismo da produção na indústria cultural e sua subordinação ao planejamento
econômico promovem a fabricação de mercadorias culturais idênticas”, com isso, a indústria
11

Entrevista realizada por Rodrigo Teixeira em dezembro de 2013. Jornal O Estado de MS. Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=1bvUPiaVjUs. Acesso em 26/05/2017.
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explora os pequenos detalhes para conferir distinção ao produto, uma nova capa, um novo
formato, outra gravação, alguns detalhes que em conjunto “atuam sempre no sentido de
conferir-lhes uma ilusória aura de distinção” (2008, p. 27).
Quando a autora fala em novos “donos da voz” se refere a um segmento fonográfico
que abre espaço para artistas que não tinham representação dentro das grandes gravadoras.
Dirige-se a bandas como a Língua de Trapo que conseguem produzir seus próprios selos e
sobreviver dentro de um mercado segmentado e fortemente articulado com os grandes meios
de divulgação, como programas de rádios e televisão. Demonstra que os donos da voz não são
somente os grandes conglomerados empresariais, mas todos os agentes envolvidos na
produção de músicas, mesmo os que ainda não têm acesso à grande difusão.
1.4.2 O Língua e a Vanguarda Paulista
A Vanguarda Paulista não pode ser interpretada como um movimento unificado e
coeso no qual todos os artistas partilhavam os mesmos valores estéticos e musicais. Por isso, é
interessante pensar a banda Língua de trapo dentro do movimento a partir de uma perspectiva
descentralizadora, o termo foi uma cunhagem elaborada pela imprensa e crítica especializada
da época, o que se conhece por Vanguarda Paulista esconde um conjunto de opções estéticas e
ideológicas bastante diversificadas. Embora não explique a heterogeneidade dos artistas
associados a este movimento, o guarda-chuva da Vanguarda significava uma maior liberdade
na criação musical, que não se via desde os tempos da Tropicália de Caetano Veloso, Gilberto
Gil e companhia. Se existia algo que os assemelhava era a ousadia na composição das
canções; seja trazendo o uso da sátira como é caso das bandas Premeditando o Breque e
Língua de Trapo, como revolucionando em termos musicais como no disco “Clara Crocodilo”
de 1980 do músico e compositor Arrigo barnabé, que trouxe para a música popular o uso do
serialismo e do atonalismo. Os artistas se destacavam mais pelo estranhamento que causavam
nos ouvidos, fugindo do padrão das rádios da época do que necessariamente por um traço
comum nas obras musicais. Assim, as bandas organizadas em torno da Vanguarda Paulista
fizeram parte de uma geração pós-tropicalista que dialogou fortemente com a produção
musical da MPB, mas que não se prendeu aos seus limites.
Um dos locais em que os grupos ligados a Vanguarda Paulista se apresentavam era o
Teatro Lira Paulistana, um espaço de resistência política e cultural onde os artistas podiam
apresentar suas obras cunhadas pelo tom de contravenção e subversão à ordem estabelecida,
um eixo aglutinador da cultura underground. No documentário Lira Paulistana e a Vanguarda
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Paulista, dirigido por Riba de Castro e lançado em 2012 pela Pirata Creative, tem-se um
registro da memória dos personagens que emergiram deste espaço. O filme conta a história
desse fenômeno cultural, catalisador das novas tendências musicais da época, que teve lugar
em São Paulo, entre os anos de 1979 a 1986. Na entrevista concedida ao documentário, o
músico Luiz Tatit revela a importância deste espaço de cultura e arte. Em suas palavras foi no
Teatro Lira que surgiu o embrião do rock nacional que vingou nos anos 80, já que a produção
dos grupos ligados à Vanguarda Paulista tinha outra pretensão mais voltada para fazer algo
independentemente da divulgação da imprensa. Como disse Tatit, o projeto do rock era uma
alternativa segura para as gravadoras investirem naquele momento, pois não teria erro, já
tinha dado certo nos EUA e no Brasil não seria diferente. Para ele, o momento econômico do
país era delicado e não era possível fazer nada que fugisse a regra, assim a determinação geral
das gravadoras era só apostar num formato. Por isso, o rock brasileiro, em sua opinião,
começou a se unificar num mesmo gênero, embora fossem diferentes entre si, os músicos
estavam comprometidos com algo adequado às gravadoras, tinham produtores que ajustavam
o produto final para o rádio, que era quem dava as cartas.
Neste sentido, o Língua de Trapo, assim como os outros artistas artificialmente
vinculados a Vanguarda Paulista, conseguiam sobreviver à margem, circularam por um nicho
musical bastante segmentado, e bem distante das massas. A eclosão de gravadoras
independentes no Brasil ocorre num período bastante desfavorável para a indústria
fonográfica. Nos princípios dos anos 80 ocorreu uma crise generalizada na indústria
fonográfica brasileira que acompanhava a recessão econômica mundial. A partir dos anos 80 a
queda de vendagem de discos em todo o mundo acusava um decréscimo e no Brasil entre
1981 e 1985 a queda na média anual foi de 15% e 20%, mostrando-se bastante significativa.
A partir destas limitações a produção independente se apresentou como uma resposta, uma
fissura que permitiu o surgimento de bandas como Premeditando o Breque, Rumo, Língua de
Trapo, Arrigo Barnabé, Itamar Assumpção, na esteira desta movimentação artística também
devem ser lembradas a presença das cantoras Suzana Salles, Tetê Espíndola, Eliete Negreiros,
Vânia Bastos e Ná Ozzetti (OLIVEIRA, 2002, p. 42).
1.5 PERFORMANCE MUSICAL E ENGAJAMENTO POLÍTICO
Depois do lançamento do LP Língua de Trapo em 1982 pelo selo Lira Paulistana,
que foi um estouro de crítica e vendas, os sinais de projeção da banda na mídia começaram a
aparecer. Em consequência da profissionalização, a quantidade de shows aumentou, o diálogo
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da produção musical com as demandas sociais e políticas da época trouxeram um novo
horizonte de atuação. O grupo se firmava de vez no circuito de shows universitários, e ao
mesmo tempo tocava nos inúmeros comícios do Partido dos Trabalhadores, apoiando o líder
sindical Luis Ignácio Lula da Silva, ao governo do estado de São Paulo.
Este ano de 1982 foi movimentado na política brasileira, desde 1965 os governadores
não eram eleitos de forma direta, e as eleições locais que já tinham sido canceladas em 1981,
possibilitavam ao eleitor eleger cargos em todos os níveis com exceção do presidencial. As
campanhas contagiaram os centros urbanos brasileiros, com o fim do bipartidarismo novas
siglas reapareciam no cenário político, ainda que os partidos PDS (antiga ARENA) e PMDB
(antigo MDB) formassem as principais forças políticas, surgiam partidos como o PT, PDT e
PTB que apresentavam campanhas modestas, mas contavam com uma militância ativa nas
ruas. No caso do PT, o partido contava com o apoio de voluntários, de organizações civis, e
de uma parcela significativa dos artistas e intelectuais. Esta eleição foi importante porque
definiria o controle sobre o Colégio Eleitoral que elegeria o novo presidente, por isso houve
uma série de manobras governistas para manter este controle, podemos citar o “Pacote de
novembro” enviado ao congresso em 1981 com a finalidade de proibir as coligações eleitorais
e forçar o eleitor a votar em uma única legenda. De certa forma funcionaram, porque o
governo conseguiu maioria no senado e no Colégio Eleitoral, a oposição constituiu maioria
apenas na câmara. (SKIDMORE apud STEPAN, 1988).
Não por acaso, esta proximidade da banda com o PT se deve ao fato de ser um
partido ligado aos movimentos e protestos do final da década de 70 e início dos anos 80. E a
discussão sobre as esquerdas que vai marcar algumas canções do grupo, também vai de
encontro aos debates que se travavam inclusive dentro do PT, sobre as diversas concepções
partidárias que se apresentavam. E uma das opções do partido foi se tornar um partido de
mobilização em massa e de ação social, o que o aproximou de manifestações autônomas de
expressões artísticas, uma parceria necessária que ampliou as oportunidades de atuação.
Na segunda passagem de Domingues pelo Língua de Trapo, nos meses finais de
1983, a banda já contava com uma estrutura profissional, um portfólio de mais de dez pastas
abarrotadas de jornais e revistas. Ele descreve que a primeira impressão foi de um “choque de
gestão”, tudo era organizado, gerenciado, planejado, tinha toda uma logística adequada às
necessidades técnicas de palco. O sucesso do primeiro disco da carreira rendeu turnês por
várias cidades do interior paulista e até shows em outros estados. A visibilidade aumentou, as
entrevistas em jornais de boa circulação começaram acontecer, reportagens em revista de

40

grande porte, por onde passavam faziam algum alarde na mídia, já existia até uma perspectiva
de contrato com uma grande gravadora. Esta repercussão pode ser dimensionada na citação
feita pela Revista Veja em 10 de novembro de 1982 sobre o disco Língua de Trapo, como
podemos ver:
LP de estreia de um dos melhores grupos da chamada “Vanguarda Paulista” da
música brasileira. Armados de um humor ferino os membros do Língua de Trapo
utilizam os mais diversos gêneros musicais para ironizar a vida política e social do
país sem poupar ninguém. Com esse espírito realizaram um dos mais divertidos
shows em 1981, representado a poucas semanas no teatro Lira Paulistana, em São
Paulo. O disco tem problemas de produção e não consegue transmitir o mesmo
clima eufórico do show, algo próximo dos humorísticos de rádio da década de 40.
Mesmo assim resiste ao reproduzir canções deliciosas como Tragédia Afrodisíaca,
Xingu Disco e O Que É Isso Companheiro?12

A referência numa revista de grande circulação nacional demonstra o alcance do
grupo que não passava mais despercebido e despontava como uma novidade no cenário de
música independente. Por isso o convite que Domingues recebeu dos colegas para retornar ao
grupo foi irrecusável, “a banda tinha agenda igual à de duplas sertanejas de sucesso”, turnê de
quarta a domingo e a segurança de um pagamento semanal, “toda segunda-feira o empresário
dava um ‘bolo de dinheiro’ do cachê da semana anterior”, já existia um flerte com a mídia,
assédio e fãs. E os únicos remanescentes de sua época eram os músicos Laert, Pituco e Lizoel,
mas Domingues já conhecia o guitarrista Sergio Gama e o tecladista João Lucas que entraram
depois de sua saída. Outro que havia entrado um pouco antes de sua segunda chegada ao
grupo era o baterista Naminha que substituía o baterista Ademir Urbina, mas já estava
entrosado com o grupo e tocava com frequência na primeira turnê que se chamava Obscenas
Brasileiras. Nesta fase, a parte cênica se mostrava uma característica fundamental do grupo, a
pluralidade artística se manifestava em diversas frentes. Além dos músicos que se
apresentavam no palco tinha um pessoal que atuava na criação das peças humorísticas, como
os compositores Carlos Melo e Guca Domenico. Outra peça essencial nos bastidores era o
ator Paulo Elias, que fazia intervenções artísticas nos shows por meio de encenações ou
contando piadas.
Por conta do lado humorístico a banda transitava por diversos programas de
televisão, e muitas vezes as músicas nem eram entendidas, mas o fato de fazer rir estabelecia
uma conexão com o público. Assim, era comum se apresentarem em lugares que destoavam
do perfil, como por exemplo, os programas femininos vespertinos A Mulher Dá o Recado, da
TV Record; Mulheres em Desfile e Realce Baby, ambos da TV Gazeta. E outros mais
12

Acervo digital da Revista Veja, n. 740, 10 de novembro de 1982, p.184. Disponível em:
http://veja.abril.com.br/complemento/acervodigital/index-novo-acervo.html. Acesso em 19 set. 2017.
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afinados com a proposta do grupo como os programas Perdidos na Noite, também da Gazeta e
o Fábrica do Som, da TV Cultura, além do programa de rádio Matéria Prima, da Rádio
Cultura AM, cujo apresentador chamava-se Serginho Groisman. A banda não evitava os
veículos de comunicação em massa, nem seus programas cafonas, ao contrário, se utilizava
desta ferramenta pra transmitir suas críticas, e muitas vezes satirizavam as situações ridículas
que presenciavam. Em alguns programas as músicas eram dubladas, por isso os músicos
trocavam os instrumentos para disfarçar o constrangimento de não estarem tocando ao vivo ou
cantavam outra música em voz alta, o que causava alguns embaraços com os técnicos de TV.
Ou seja, invertia-se a situação, a exposição ao ridículo tornava-se um motivo de riso e não de
desconforto,

conseguiam

burlar a

previsibilidade

dos

programas

sem perder

o

profissionalismo. Por ser uma banda fundada dentro de uma faculdade de comunicação o
Língua de Trapo tinha inúmeros contatos na mídia, algo que facilitava o transitar pelos
programas da época. Alguns integrantes inclusive trabalharam em alguns jornais, como é o
caso de Carlos Melo que colaborava com O Estado de São Paulo e do Guca Domenico que
teve uma passagem na Folha de São Paulo.
As diferentes linguagens artísticas expressas no grupo exigiam uma dinâmica
sincronizada nas apresentações, os músicos não apenas tinham que tocar seus instrumentos
como também encenar em palco. Isso demandava atenção nas marcações de tempo, agilidade
nas trocas de roupa, versatilidade e capacidade de improviso. Havia ainda as piadas gravadas
em áudio, as locuções ao vivo, as intervenções de vídeo do ator Paulo Elias, enfim, toda uma
estrutura organizativa que dava um ar de espetáculo teatral nas apresentações, o público não ia
apenas para ouvir música, mas para rir e interagir com os atores no palco:
As regras da performance – com efeito, regendo simultaneamente, o tempo, o lugar,
a finalidade da transmissão, a ação do locutor e, em ampla medida, a resposta do
público – importam para a comunicação tanto ou ainda mais do que as regras
textuais posta na obra na sequência das frases: destas, elas engendram o contexto
real e determinam finalmente o alcance.(ZUMTHOR, 2007,p.30).

Na perspectiva de Zumthor, não podemos nos concentrar apenas no registro textual,
mas fundamentalmente nos aspectos globais da obra performatizada, muitas culturas no
mundo codificam os aspectos não verbais da performance, que assumem um potencial de
eficácia textual. É um certificado de existência que implica comando, um conjunto de valores
reunidos num corpo vivo, é reconhecimento, “a performance realiza, concretiza, faz passar
algo que eu reconheço da virtualidade à atualidade”(IBDEM, p. 31). A performance se situa
num contexto cultural e de certa forma situacional, encontra lugar num determinado espaço,
numa dada realidade, provoca a socialização de uma experiência. É uma explosão de sentidos,
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transcendi a realidade dos acontecimentos, traz para o momento uma sensação de plenitude, e
modifica a mensagem textual. Por isso, uma performance, nunca é igual a outra, depende do
espaço, do público envolvido, e da capacidade dos emissores de se fazer presentes, de realizar
a criação musical.
Para dar conta dos personagens havia kits de roupas para os shows, ternos, gravatas,
camisas e calças coloridas, tantas peças que o grupo até dispunha dos serviços de uma
costureira, que se localizava no bairro Vila Olímpia. Como a turnê se chamava Obscenas
Brasileiras entravam vestidos com as cores da bandeira do Brasil, nos intervalos das músicas
retornavam rapidamente ao camarim para mudar de trajes, que variavam de acordo com os
temas e personagens. Além de intercalar áudio e vídeo com intervenções cênicas, existia um
revezamento entre Laert e Pituco nos vocais, uma vez que ambos entravam em cena e faziam
a maioria dos personagens juntamente com o ator Paulo Elias.
Um dos últimos shows da turnê espetáculo Obscenas Brasileiras aconteceria em
Curitiba, numa temporada de duas semanas no Teatro Paiol, em outubro de 1983. A passagem
na cidade rendeu algumas participações em programas de TV e de rádio. As apresentações no
teatro eram acompanhadas do soar de uma vinheta da música Língua de Trapo, de Ary
Barroso, e para ridicularizar os militares os músicos marchavam e se posicionavam em fila. O
feche de luz se projetava no primeiro da fila, e uma vinheta de áudio reproduzia um texto
satírico com coisas absurdas sobre aquele membro da banda, e assim sucessivamente. O
prazer do público não se limitava tão somente a informação apregoada pelo discurso, se
estendia para a apreensão risível do conjunto performático, a recepção não operava apenas
pela escuta, mas pela visualidade. Os trabalhos nos bastidores para o show funcionar eram
intensos, a versatilidade dos artistas e a organização extrapalco eram cruciais no sucesso do
espetáculo, o que exigia não apenas atenção no momento das entradas de vinhetas de áudio e
super-8, mas uma interação com o cenário, desenvoltura nos ajustes de roupas, e tudo isso
precisava estar em harmonia com a marcação das músicas e os objetos cênicos.
Na transição entres as turnês Obscenas Brasileiras e Sem Indiretas, foram filmadas
diferentes cenas em super-8, tudo isso com a direção e edição do cineasta norte-americano
Louis Chilson. Nesta intervenção de cinema que abria o show os colaboradores e amigos
faziam figurações ou atuavam como atores nas cenas, os números teatrais precisavam
surpreender o público cuja interação era indispensável para o sucesso das performances, por
isso as mensagens tinham que soar inteligíveis. A linguagem corporal era tão importante
quanto à musical, ambas se completavam, a voz era corporificada, se transformava numa
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força coletiva. Não é possível cativar somente a partir de um texto, mas é preciso a mediação
humana, de corpos em harmonia, de um conjunto de indivíduos que realizem este texto, e
neste caso a canção. Assim como num texto literário onde a escrita precisa gerar um diálogo
com o leitor, a música do mesmo jeito, opera numa relação dialógica “o corpo reage à
materialidade do objeto” as vozes se misturam e trazem significado ao texto (IBDEM, p. 63).
Em artigo escrito na página Ilustrada da Folha de S. Paulo intitulado “O ataque da
música independente”, o crítico Antônio Gonçalves Filho ironiza o sucesso de público das
bandas Premeditando Breque e Língua de Trapo. Ele inicia a provocação com a seguinte
frase: “Schoenberg ficaria envergonhado com duas das três estreias musicais de hoje”, se
referindo respectivamente aos shows no SESC Pompéia e no teatro Lira Paulistana, de ambas
as bandas, no dia 29 de setembro de 1982. Sobre os músicos do Premê afirma que apesar de
virtuoses instrumentistas ameaçam o bom gosto do público com suas cançonetas, e a respeito
dos garotos do Língua demonstra surpresa com o inexplicável sucesso de público. Para
comparar os grupos vejamos como o colunista os descreve:
Outro grupo de sátiros que não faz música dodecafônica mas “dodecafona” com
sérias pretensões de revolucionar a decantada MPB, o “Língua de Trapo”, apresentase a partir de hoje, numa temporada de um mês, no teatro Lira Paulistana. São quase
todos jornalistas desempregados e, por isso, resolveram se vingar das injustiças
sociais via música, gravando o primeiro LP. Aliás o show tem justamente a função
de empurrar o disco para o público (se você não gostar pode derreter e transformá-lo
num vasinho).Em tempo: o título do espetáculo é “Obscenas Brasileiras” e será
apresentado de quarta a sábado até o dia 24 de outubro, sempre às 20:30.

Observa-se um posicionamento interessante do crítico musical em relação à obra do
Língua. Mesmo que com um traço de ironia, o que dificulta a leitura, podemos deduzir que a
banda não era muito bem interpretada pelos veículos de comunicação, e o que explica melhor
esta incompreensão talvez seja a não consideração da relevância da performance no sucesso
da banda. A dificuldade de entender que o ponto chave da empatia com o público não se
encontrava estritamente no musical, mas na reunião de diversos elementos extra musicais que
promoviam a sensação de bem estar, de reconhecimento, de estar diante de uma experiência
não proporcionada por outras bandas. Se não revolucionava a MPB, pois outras bandas
performáticas já tinham surgido no cenário nacional como os Mutantes, Secos e Molhados, e
outras mais, traziam um elemento novo que era a presença do jornalismo, o que talvez ainda
não se tivesse feito, ao menos com consciência de estar fazendo. Talvez esta mistura de
linguagens, juntamente com uma atmosfera propícia para a recepção deste tipo de
performance, explicasse o sucesso de público da banda.
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A trajetória do espetáculo musical Sem Indiretas e o momento de gravação do
compacto homônimo catalisou a atmosfera política em torno da votação da Emenda
Constitucional Dante de Oliveira. Não por coincidência, a campanha por eleições diretas
começou em novembro de 1983 e se estendeu até abril de 1984, mesmo espaço de tempo
transcorrido entre o início do espetáculo e a posterior gravação do compacto. Em pouco mais
de quatro meses, milhões de brasileiros ocuparam as praças públicas num conjunto de
gigantescas manifestações de repúdio ao regime militar, exigindo a volta das eleições diretas
para Presidente da República, o que mobilizou amplos setores da sociedade civil. Diversos
setores da sociedade se mobilizaram:
Os eventos por eleições diretas povoaram ruas, praças, casas, entre outros, de
símbolos coletivos fortemente carregados de carga moral e emocional. Ao entoarem
o hino nacional ao final das manifestações, ao se vestirem com a indumentária das
diretas, ao pintarem suas casas com as cores da campanha, ao trazerem heróis
nacionais, como Tiradentes, artistas, cantores, jogadores de futebol às ruas e praças,
os participantes reivindicavam representar a “nação” e seu “centro sagrado” que ali
buscavam reinterpretar e reconstruir (BERTONCELO, 2009 p.190).

As diversas formas de manifestação não operam apenas por meio de movimentos
sociais institucionalizados, mas também por meio de atividades esportivas, culturais etc. No
futebol, o jogador Sócrates foi um dos ativistas mais combatentes do movimento pelas Diretas
Já, suas ideias não se restringiam aos gramados dos campos de futebol e seu engajamento foi
de fundamental importância nos comícios que se proliferaram no período de abertura política
no país. No clube de futebol Corinthians, o jogador Sócrates contribuiu significativamente
para revolucionar este esporte extremamente conservador, ainda nos dias de hoje. Ao lado dos
jogadores Casagrande, Vladimir, Zenon, entre outros, e o diretor Adílson Monteiro Lopes, foi
estabelecida a chamada Democracia Corintiana, movimento que visava implantar um novo
modelo de gestão no futebol. Dentro destes ideais, as concentrações que eram altamente
restritivas das liberdades individuais foram abolidas radicalmente, havia liberdade dos
jogadores no momento que eram tomadas as decisões sobre questões táticas do time,
contratações de jogadores, pagamento de “bichos” e até mesmo na maneira como se
realizavam os treinamentos, tudo era decidido em votação no qual os jogadores do clube
tinham direito ao voto.13
Por conseguinte, para pensar as formas de atuação da banda Língua de Trapo, como
parte destes movimentos autônomos que criticavam a conjuntura política e institucional é
esclarecedor o relato do ex integrante Luiz Domingues, que esteve presente no show que a
13

Jornal Online O Estado de São Paulo. Disponível em: http://www.estadao.com.br/noticias/esportes,socrateslutou-pela-democracia-no-futebol-e-na-politica,806551,0.htm. Acesso em 05 de janeiro de 2016.
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banda fez durante a votação da Emenda e que participou da turnê Sem Indiretas. No blog do
artista, como já citado, ele descreve a sua participação na banda e os locais onde se
apresentavam o que contribui para rememorar parte do cenário político da época, uma vez que
o músico foi testemunha viva deste momento histórico. Para a história oral o relato pessoal
não pode ser visto como exclusivo de seu autor, mas como a possível transmissão de uma
experiência coletiva, a partir de uma visão de mundo inserida numa configuração histórica e
social (ALBERTI, 2008, p.73).
A partir da categoria de novos sujeitos coletivos desenvolvida pelo sociólogo Eder
Sader em seu livro “Quando novos personagens entram em cena” (1988) é possível
entrecruzar o percurso da banda durante os shows do espetáculo Sem Indiretas com os
movimentos sociais e seus atores que começavam a ocupar os espaços púbicos neste período.
Nesta obra, o autor traz um estudo importante para pensar a nova configuração das classes
populares e dos movimentos sociais entre as décadas de 70 e 80, oferece uma chave
interpretativa para compreender a emergência de novos sujeitos coletivos, uma vez que o
autor não se prende na mera atualização de estruturas dadas, mas se volta para “os lugares
onde se constituíam estes novos sujeitos, sua linguagem, seus temas e valores”; e também as
características das ações sociais que se moviam e anunciavam um tipo novo de expressão da
classe trabalhadora (p.36).
No decorrer da década de 70 surge uma série de movimentos heterogêneos que
resistem não mais focando o mundo do trabalho conforme operavam os movimentos operários
sindicais, mas que buscam funcionar por meio de outras conexões, envolvendo homossexuais,
ambientalistas, negros, feministas, pacifistas, ateus, imigrantes, indígenas, trabalhadores sem
teto ou sem-terra, ativistas antiglobalização (ALVIN apud CECI; BORGES, 2015). A
singularidade destas resistências consiste no fato de não somente criticarem o acúmulo de
riqueza, mas a desigualdade social, o excesso de opressão política e preconceito que a
disparidade econômica implica. Neste ponto, são cruciais as estratégias de resistências
imediatas, pois não buscam apenas a derrocada de um inimigo comum e a construção de uma
utopia futura, “mas enfrentar os pontos locais em que os poderes atuam; inauguram uma nova
relação com a individualidade e a educação, pois enfatizam o valor da diferença e reivindicam
o direito à singularidade” (idem, p.81). Todavia, não se trata de uma busca incessante de
poder ou um desejo de dominação, mas “de uma invenção de novos afetos por meio da
multiplicação de identidades étnicas, da afirmação da condição feminina plena”, ou ainda, “do
convívio harmonioso com o meio ambiente e a coexistência entre as diferentes sexualidades e
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do direito à cidade” (idem, p.77). Por outro viés, identificam-se os grupos que se expressavam
a partir de atividades culturais (música, teatro, dança, poesia) e outras manifestações, para
divulgar seus objetivos de despertar o público para a realidade social e política.
Na perspectiva do surgimento de um novo sujeito criado a partir da prática política e
social, e que não está necessariamente vinculado a organizações e instituições determinadas,
como por exemplo, sindicatos, igrejas e partidos políticos, é possível estabelecer uma
aproximação interpretativa com a atuação da banda Língua de Trapo, se pensarmos na
instituição grupo musical como a expressão artística de um sujeito coletivo, que a todo o
momento assimila e reelabora a realidade política e social do país. Num momento em que a
autonomia dos movimentos sociais em relação à política institucionalizada, levou não
somente a constituição de um novo sujeito social, mas a novos lugares para o exercício da
política e a novas práticas diretamente relacionadas a vontades e interesses dos próprios
sujeitos. Um novo sujeito que se difere da concepção moderna de um sujeito individualista e
racional, um tipo de sujeito que passa a compor o cotidiano popular e que faz dos espaços
públicos um novo palco para o exercício da política e da cidadania. É um sujeito que se
constrói a partir da ação de indivíduos que num dado momento histórico “passam a definir-se,
a reconhecer-se mutuamente, a decidir e agir em conjunto e a redefinir-se a cada efeito
resultante das decisões e atividades realizadas” (idem, p.10).
Numa outra perspectiva, o artigo de Marcos Napolitano Representações políticas no
movimento Direto Já, traz análises sobre a atuação do sujeito coletivo dentro de um campo de
representações políticas e contribui para entender o significado histórico do movimento que
conseguiu reelaborar alguns conteúdos da tradição política brasileira, “através de símbolos
slogans e novas praticas coletivas” (1995, p.207). Com isso, o movimento por eleições diretas
catalisou críticas de diversas organizações civis, dentre elas a atuação organizada, mas,
sobretudo a atuação não organizada de artistas que criticavam o cenário sociopolítico,
econômico, e as vertentes ideológicas. O autor explica que estas manifestações se aglutinaram
num consenso tático, “unido pelo paradigma simbólico da democracia capaz de impedir que
as divergências das diferentes matizes de oposição que aderiram ao movimento, inviabilizasse
a vitória da emenda constitucional no Congresso” (p. 208).
Já em seu artigo MPB: a trilha sonora da abertura política, Napolitano demonstra que
o papel histórico e os circuitos socioculturais ocupados pela MPB no contexto de abertura
política contribuem para pensar a trajetória dos grupos musicais que não se alinhavam a este
panteão de artistas. Aponta que o período de “distensão-abertura” e a consagração comercial e
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cultural da Música Popular Brasileira desempenharam um papel importante na cultura de
esquerda, uma vez que o abrandamento da censura consolidou este gênero musical como uma
forma de expressão artística ainda mais privilegiada pela oposição, porta-voz dos projetos,
dilemas e utopias das classes médias críticas ao regime.
O local de estreia do espetáculo musical Sem Indiretas ocorreu no emblemático
Teatro Tuca, anexo ao campus da Pontifícia Universidade Católica (PUC) de São Paulo, no
dia 15 de novembro de 1983. Este espaço foi um lugar histórico para a cidade de São Paulo,
foi palco de encenação de peças teatrais importantes e shows musicais de grandes artistas,
também protagonizou as manifestações estudantis do campus da PUC reprimidas com a
invasão da tropa de choque da polícia militar em 1977, permanecendo fechado por seis anos.
Por estes motivos, a estreia do show Sem Indiretas no dia 15 de novembro de 1983, foi
carregada de um forte simbolismo, pois a sombra da ditadura ainda pairava no ar. Segundo
Luiz Domingues, o show foi marcado por uma atmosfera tensa e um clima de suspeição, não
só porque o Língua de Trapo tinha uma imagem vinculada a movimentos de esquerda, mas
também porque havia alguns boatos de que determinadas pessoas não estavam satisfeitas com
a abertura do teatro. Para polemizar, o cartaz de divulgação do show fazia uma provocação
com o momento político do país; que dizia: “em 15 de novembro vote para presidente”,
deixando claro o posicionamento político da banda, que daria apoio as campanhas por
eleições diretas que ganhariam força no ano seguinte. Além deste show no Tuca a banda ainda
se apresentaria nos dias 18,19 e 20 de novembro no Museu de Artes de São Paulo (MASP) 14 e
do dia 24 a 27, na Fundação Getúlio Vargas.
Figura 7 – Cartazes de divulgação do show Sem Indiretas

Fonte: Blog do Domingues 3, capítulo 12

14

Estes shows foram divulgados na Folha de São Paulo, em 14 de novembro de 1983, no Caderno Ilustrada, na
coluna Acontece na Semana:“Língua de Trapo’: o nome de seu novo show é ‘Sem Indiretas’ e traz 16
composições inéditas. Apresentações amanhã, às 21 horas, no Tuca (Rua Monte Alegre, 1024, Perdizes), e sexta
e sábado, ás 21 horas e domingo, às 16 horas, no auditório do Museu de Arte de São Paulo (Avenida Paulista,
1578).”
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Com a grande divulgação do show na mídia os mil lugares liberados pelos bombeiros
estavam preenchidos. Por ser um show de estreia o nervosismo tomou conta do camarim, e
para aumentar a tensão havia uma insatisfação com os empresários do grupo. O clima deste
show é descrito por Domingues:
Tocou o terceiro sinal da plateia, a luz apagou e começou a vinheta de super-8 que
abria o show. Da coxia, ainda esperando a hora de entrar no palco, já ouvíamos as
primeiras risadas. No filme, havia uma colagem de cenas absurdas, protagonizadas
pelos membros do próprio Língua, e vários agregados da banda, que foram usados
como atores, também.

As vinhetas de super 8 ajudavam a criar o clima do show, preparava o terreno para o
risível, ritualizava, intervinha através de uma comunicação prévia que tirava o público da
passividade e o trazia para a cena. O set list do show era composto por treze músicas e cada
qual tinha uma temática diferente. Podemos ter uma ideia da respectiva apresentação das
músicas a partir da memória de Domingues, que descreve com vivacidade os detalhes deste
momento.
A primeira canção executada, segundo ele, foi Pensamento Positivo, uma sátira à
literatura de autoajuda, que em alguns trechos da letra fazia referência a revista Acendedor,
uma publicação ligada à seita oriental Seicho-no-iê. No intervalo da música, uma nova
inserção de super-8 permitia ao grupo sair de cena, trocar o terno e retornar vestidos de
branco. Já a canção Je suis Bresilien tinha uma sonoridade de música francesa, a letra
satirizava a vida de um brasileiro que vive em Paris, trabalhando como travesti nas ruas. A
música Deve ser Bom, de autoria do tecladista João Lucas, aproximava-se de um rock ao
estilo new wave, a letra desferia críticas aos personagens políticos brasileiros e o fetiche pelo
poder, e quem interpretava era o vocalista Pituco Freitas (esta canção vai ser analisada no
próximo capítulo juntamente com o LP Sem Indiretas).
Ao estilo Jovem Guarda a canção Benzinho satirizava o comportamento e o
modismo piegas característico deste movimento musical. O vocalista Laert, beirando à brega,
interpretava com bastante efusão a expressão destes artistas, marcada pela descontração e
alegria. Os músicos entravam com um paletó cor de abóbora, de corte futurista, na letra a
promiscuidade sexual era associada à política econômica do governo Figueiredo. Para realizar
a música, ao final o Laert roubava a cena e dava mais uma alfinetada, denunciando com
gestos obscenos o que a política econômica fazia com o dinheiro dos cidadãos. Com uma
performance modesta, Samba do Inferno satirizava a Divina Comédia de Dante Alighieri
estabelecendo conexões com a política daquele ano de 1983. Sem abalo na parte cênica a
música ressaltava ainda mais a característica de composição sobre temas pertinentes do
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momento, muitas delas nem foram gravadas em discos posteriores, não fazia muito sentido
quando deslocadas de seu tempo. Na sequência a canção Country aos Brancos era interpretada
pela dobradinha Laert e Pituco, que entravam portando revolveres de brinquedo. De
autoria de Carlos Melo e do Lizoel Costa a letra satirizava o preconceito contra os índios e
dava umas cutucadas na Fundação Nacional do Índio (FUNAI).
No intervalo da apresentação permaneciam no palco apenas Lizoel Costa e João
Lucas, que revestidos de caipira contavam piadas com interfaces políticas, para logo depois
tocar a música Toada da Subcultura. Mas antes disso o ator Paulo Elias saía discretamente do
camarim para reaparecer infiltrado na plateia fazendo interferências nas piadas contadas pelos
personagens caipiras Lizoel e João. De repente, proferia em voz alta: “Essa piada é velha” e
logo o João Lucas respondia ao microfone “A sua mãe também é velha, mas não é todo
mundo que conhece”. A reação do público era imediata e os gargalhos sacudiam o teatro,
depois disso a música começava. Estes números teatrais eram quase sempre protagonizados
por Paulo Elias e era fundamental para criar o clima do show e a conexão com o público, a
sua atuação no camarim tornava-se imprescindível para impactar a partir da surpresa, da
emoção, causando espanto:
O humor pode ser generoso ou cruel, direto ou sutil, bem visual ou totalmente
dependente de um jogo de palavras. Pode ser trivial e malicioso, ou mortalmente
sério em suas sugestões. Entre os extremos da sátira e do pastelão há um número
quase infinito de possibilidades e variações de humor. E, como em todos os tipos de
comunicação, cada forma de humor só será entendida e saboreada se o ouvinte (ou
telespectador) for capaz de realizar aquele ato final e necessário de compreensão.
(BULLMORE, 2002, p. 188)

Esta reciprocidade na hora do riso era algo que não era simples criar, afinal
comunicar acontecimentos pesados e sérios de maneira humorística exigia jogo de cintura,
como podemos ver na execução do samba Na Minha Boca. Nesta canção, o clima ficava
carregado, uma vez que tocava numa das fraturas expostas deste período, que era a
perseguição, prisão e tortura dos opositores que desafiavam o regime militar. A canção
emanava uma atmosfera tensa, propositalmente o andamento era lento para expressar a agonia
do interprete ao enviar a mensagem ao público. Para dramatizar, o Laert encenava um preso
político tentando se comunicar em meio ao sufoco da sessão de tortura. Por isso, entrava
revestido de uma camisa de força e maquiado como se tivesse acabado de sair do eletro
choque. O ator Paulo Elias e o músico Pituco Freitas simulavam dois policiais à paisana que o
acompanhavam até o palco. Esta música era do repertório do antigo grupo Boca do Céu, da
qual fizeram parte o vocalista Laert e o baixista Luiz Domingues. Já nos primeiros versos os
trejeitos do Laert de louco ensandecido davam vida ao personagem, aos poucos ia se despindo
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das roupas e com uma gagueira peculiar iniciava a vocalização. A música alterava o ritmo em
alguns momentos para salientar os horrores da tortura. Uma grande parte da plateia talvez não
entendesse a menção da música aos torturados políticos e achavam que na verdade era apenas
uma referência aos manicômios.
Em seguida era apresentado um rock ao estilo Rolling Stones que se chamava
Crocodilo. Uma composição de Laert que satirizava a exploração da fauna silvestre no
pantanal e como pano de fundo alfinetava os coronéis da política indiretamente envolvidos
nos crimes ambientais. Apesar de ter uma pegada efusiva não era das mais engraçadas do
repertório, mas a performance ao sabor Mick Jagger incendiava o público, que desviava o
foco do tema sem perceber a mensagem crítica da letra. Ainda nesta animação era executado
o frevo Conspurcália, de autoria do Laert que satirizava a indústria alimentícia a partir de uma
atmosfera carnavalesca. Já naquela época a canção trazia um alerta sobre os riscos advindos
da quantidade de elementos químicos colocados na comida industrializada.
Com a canção Samba Enredo da TRP de autoria de Laert e de Carlos Melo, o alvo
das piadas seria a Sociedade Brasileira de Defesa da Tradição e Família, mais conhecida
como TFP. Para satirizar esta organização civil de inspiração católica a letra se reveste de
uma sonoridade típica de escolas de samba com seus enredos históricos, talvez para remeter
um pouco a ideia de tradição. Para uma banda que era mais alinhada a um pensamento de
esquerda seria altamente arriscado criticar uma organização que combatia declaradamente o
socialismo e o comunismo, ainda mais quando o personagem a ser debochado nesse sambaenredo era o jornalista e escritor Plínio Corrêa de Oliveira, o fundador da TFP e um mártir da
direita brasileira.
Vale lembrar que a ditadura militar ainda não havia acabado e que esta organização
que se ramificou em mais de 26 países tinha uma grande proximidade com o regime e uma
militância atuante nas ruas. Mais surpreendente ainda era a letra ter passado pela censura,
talvez por se tratar de um período de abertura política a banda gozava de uma maior liberdade
de crítica nas canções, ou os censores não entenderam a mensagem por trás da sátira. A
apresentação encenava os desfiles de carnaval e cada músico desempenhava um personagem
diferente. Laert, por exemplo, fazia o papel de puxador do samba e cantava ao estilo
carnavalesco, a plateia caía aos risos e gargalhadas. Já o Pituco, com a vestimenta e a dança
característica representava uma passista, e quando chegava o refrão da música reforçava os
vocais. O guitarrista Lizoel era responsável por tocar o cavaquinho muito peculiar de sambas
carnavalescos, que era acompanhado do batuque produzido por instrumentos de percussão
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tocados pelo restante da banda. O propósito era aproximar ao máximo a performance de uma
escola de samba. Para provocar ainda mais a organização ultra católica o tecladista João
Lucas entrava revestido de porta-bandeira, com a companhia do ator Paulo Elias que fazia o
mestre de cerimônias, empunhando a bandeira da escola que era um estandarte da TFP, igual
ao que seus membros usavam nas manifestações de rua. O conservadorismo da organização e
a transgressão do carnaval eram contrastados na formalidade da vestimenta de João Lucas que
entrava vestido de terno e gravata e na ousadia de Paulo Elias que se vestia como um
autêntico carnavalesco.
Para finalizar o show a banda executava uma composição de autoria do Laert
chamada Jogo Sujo. A canção continha uma estrutura rítmica bastante irregular e uma
harmonia imprevisível, já a letra era um emaranhado de palavras de difícil compreensão que
talvez mascarassem o teor político intrínseco, que permeava o trabalho da banda. O exotismo
da música era potencializado pela performance corporal de Laert e do Paulo Elias, que
vestidos de roupas femininas e fazendo uma coreografia engraçadíssima contagiavam o
público.
As músicas do set list do show da referida turnê passou por alterações, uma vez que
algumas músicas do primeiro disco eram imprescindíveis e o público exigia que fossem
executadas nos shows, além disso, estavam em consonância com o momento político que a
turnê presenciava. Vejamos a seguir, na discussão sobre o disco “Como é bom ser punk” que
algumas músicas desta turnê serão gravadas neste álbum, como é o caso de Pensamento
positivo, Country aos brancos, Conspurcália e Samba enredo da TRP.
1.5.1 Campanha musical Sem Indiretas: “a um passo da emenda”
Para rastrear os passos da banda nos primeiros meses de 1984, o acervo do jornal A
Folha de São Paulo apontou alguns caminhos. Nas vezes em que a banda era citada, a
referência aparecia no Caderno Ilustrada que divulgava os shows a partir da página Acontece
na Semana, ou na página Sucessão pelas Urnas, do Caderno de Política, que publicava
diariamente na coluna Semana das Diretas os eventos previstos para a semana em curso. O
Caderno Ilustrada, de 13 de fevereiro, por exemplo, trazia uma coluna com o título Humor,
Diretas e Holocausto e divulgava o show do Língua de Trapo da seguinte maneira: “com um
repertório de 16 músicas novas e prometendo ‘ir direto ao assunto’, os dez rapazes do Língua
de Trapo voltam a partir de amanhã com seu Sem Indiretas à sala Guiomar Novaes” na
Fundação Nacional de Arte (FUNARTE). Quando o anúncio fala em “ir direto ao ponto”
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pode-se inferir que está se referindo ao conteúdo do show e a campanha que a banda fazia
para eleições diretas que marcaram os primeiros meses de 1984.
No dia 17 a divulgação aparece no Caderno de Política com o título “A sucessão
pelas urnas”. Traz o anúncio de um baile show na cidade de Santos, que contava com a
participação dos grupos Língua de Trapo, Premeditando o Breque e Musikroma, promovido
pelo Comitê Santista Pró-Diretas. Neste anúncio mais um indício do engajamento da banda
com as manifestações e com as instituições mobilizadas em torno das eleições diretas. O
Comitê Nacional Pró-Diretas foi o órgão que organizou a campanha, e tinha como principal
característica o fato de ser suprapartidário, teve o apoio das associações estudantis e
profissionais, além das centrais sindicais. Diante disso, podemos observar que:
A realização relativamente bem-sucedida de um conjunto de manifestações por
eleições diretas no início de 1984 (tanto em capitais quanto em municípios
interioranos, levando às ruas mais de 400 mil pessoas em janeiro e cerca de 700 mil
no mês seguinte) incentivou outros grupos sociais e políticos a mobilizar-se. Em
parte, isso resultou na multiplicação dos comitês pró-diretas em âmbito nacional,
processo que se alimentou da maior organização dos partidos de oposição e da maior
autonomia política e capacidade organizacional de diversos grupos sociais. De fato,
os comitês, que reuniam os partidos de oposição, membros do grupo pró-diretas do
PDS, além de associações e entidades sociais diversas, constituíram-se em grande
medida apropriando-se do aparato organizacional existente e transformando-o em
estruturas de mobilização. Esse foi um dos fatores que permitiu expandir a luta por
eleições diretas pelo território nacional (BERTONCELO, 2009, p. 178).

No Caderno Ilustrado, do dia 5 de março, na coluna Pífanos e Irreverência, foi
divulgado o show espetáculo “Sem Indiretas - a um passo da emenda”, que ficaria em cartaz
por duas semanas no teatro Lira Paulistana. Referia-se assim, “o show é o prosseguimento da
campanha musical que o Língua começou a desenvolver, em novembro do ano passado com o
espetáculo Sem Indiretas”. O fato de o espetáculo ser referido como “campanha musical” pelo
jornal, denota todo o sentido de intervenção política deste espetáculo no momento em que os
grandes comícios do início de 1984, especialmente o comício da Praça da Sé, demonstraram
as oportunidades de ação a outros atores individuais e coletivos, incentivando-os a mobilizarse em ação coletiva, o que expandiu a campanha por eleições diretas (BERTONCELO, 2009).
A gravação do compacto Sem Indiretas, que será analisado posteriormente, teve uma
história curiosa. Com o apoio do Selo Lira Paulistana um empresário teve a ideia de alugar
uma unidade móvel15 para gravar os shows dos dias 17 e 18 de março de 1984. Esse
compacto, gravado ao vivo, seria distribuído gratuitamente a cada pessoa que comprasse o
ingresso nos shows realizados entre 19 e 29 de abril no Teatro Lira Paulistana. Esta nova
15

Uma Kombi que ficava estacionada na saída de emergência do Teatro Lira Paulistana e no seu interior trazia
todo o equipamento com paramétricos e mesa de gravação.
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temporada do Língua de Trapo no Lira, coincidiu com os dias que antecederam a votação da
Emenda Dante de Oliveira16. Este foi um momento de grandes expectativas em relação ao
destino político do país, em que a sociedade civil estava toda mobilizada, inclusive a banda
que distribuía gratuitamente o seu novo compacto promocional nos shows quase que numa
ação panfletaria, levando em consideração as características simbólicas do disco.
No dia em que a Emenda foi votada, 25 de abril, uma quarta-feira histórica, a banda
faria um show no Lira e aconteceram alguns imprevistos como um blackout que afetou quase
toda a região sudeste do país, conforme relato de Domingues isto gerou uma série de
desconfianças nas pessoas, pois se acreditava que pudesse ser uma retaliação aos setores
críticos ao regime, havia um certo receio do fantasma da repressão militar que ainda
assombrava. Na perspectiva de não ser restabelecida a energia, para não cancelar o show,
Laert convidou as 80 pessoas que compareceram, a ver um show intimista de violão e voz à
luz de velas, deixando-as à vontade para doar algum dinheiro de contribuição. A energia
voltou muitas horas depois, a votação do projeto de Lei restituindo a prática das eleições
diretas para presidente da república fracassou. O show que aconteceu no dia seguinte, teve
apenas 40 pessoas na plateia, e nas palavras de Domingues, esse movimento fraco foi
atribuído a possíveis boatos que afugentaram as pessoas: “Ainda havia o temor pelo
endurecimento, como reação ao clamor popular pela redemocratização do país.”
Neste dia as manifestações que agitaram o mês de abril sofreram um duro golpe, já
que havia grande expectativa pelo restabelecimento das eleições diretas. A empolgação de
estar fazendo parte de um processo de mudança na política contagiou não só a banda como
grande parcela da população brasileira, que fez dos espaços públicos das grandes cidades o
palco para suas reivindicações, unidos pelo desejo unívoco de retorno das eleições diretas.
Porém, esta vontade coletiva foi cerceada, uma vez que a Câmara dos Deputados, de maioria
governista, rejeitava por 22 votos a Emenda à Constituição nº 5 de 1983, que restabelecia o
voto direto para a Presidência e a Vice Presidência da República. Um dia antes desta votação
a capital nacional permaneceu em estado de sítio com o exército controlando os espaços
públicos, a Aeronáutica o espaço aéreo, a sede da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) foi
fechada. Na votação, ao todo, 298 deputados votaram pela emenda, 22 a menos que o
necessário para a aprovação. Sessenta e cinco votaram contra e três se abstiveram. Na prática,
16

Recebeu o nome de Emenda Dante de Oliveira Pereira de Carvalho a Proposta de Emenda Constitucional
(PEC) nº5/1983, apresentada pelo Deputado Federal Dante de Oliveira (PMDB-MT), que tinha por objetivo
reinstaurar as eleições diretas para presidente da República no Brasil, através da alteração dos artigos 74 e 148 da
Constituição Federal de 1967 (Emenda Constitucional nº 1, de 1969), uma vez que a tradição democrática havia
sido interrompida no país pelo golpe militar de 1964.
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a emenda acabou derrotada pelos 113 parlamentares que não compareceram ao plenário, a
maioria da base de apoio ao regime. Neste dia a Câmara dos deputados foi tomada por artistas
e intelectuais, a população organizou “buzinaços” e “panelaços” e multidões lotaram galerias
do Congresso. Ainda assim, com todas as manifestações da população, não foi obtido o
número de votos necessário para a aprovação da emenda. No dia 26 de abril, foi anunciado
que os votos não poderiam ser alcançados. As multidões, decepcionadas, entoaram o hino
nacional pelas ruas17.

17

Informações retiradas da matéria Rejeição da Emenda Dante de Oliveira completa 30 anos. Jornal Correio
Brasiliense.
Disponível
em:
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica/2014/04/25/interna_politica,424651/rejeicao-daemenda-dante-de-oliveira-pela-camara-comp. Acesso em 25 de maio 2016.
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CAPÍTULO II – A TRILHA SONORA DA ABERTURA NA OBRA MUSICAL DO
LÍNGUA DE TRAPO
2.1 O DISCO LÍNGUA DE TRAPO
O primeiro disco da banda18, intitulado Língua de Trapo, lançado pela Continental e
produzido pelo selo Lira Paulistana no ano de 1982, materializa grande parte da produção
musical até o momento de gravação. Que inclusive, já possuía uma quantidade razoável de
músicas compostas, mas ainda não havia encontrado um suporte desde a gravação da fita
demo Sutil Como Um Cassetete. Dentro das músicas deste disco diversos temas vão aparecer
como o movimento estudantil, as organizações de proteção aos indígenas, a discussão
ambiental em torno da construção da usina nuclear de Angra, as greves operárias do ABC
paulista, as guerrilhas urbanas, a globalização, a relação dos militares com as multinacionais.
A linguagem visual presente na dimensão material, que envolve capa, design gráfico,
informações técnicas e toda a parte estética, estabelece um rico diálogo com a parte sonora do
fonograma e os registros textuais das canções. Segundo Mirian Hermeto a capa dos álbuns são
fontes relevantes para se pensar na canção popular como produção cultural e ao mesmo tempo
um produto de mercado:
(...) Além das capas dos discos, as contracapas e os encartes dos produtos podem
trazer informações importantes sobre o conceito do disco, as relações do artista com
seus pares (não é raro constarem textos de recomendação do trabalho, à guisa de
‘prefácios’), os profissionais envolvidos no processo de produção, os timbres das
gravações, os detalhes técnicos da produção, etc. São, portanto, fontes importantes
para a análise da canção popular brasileira, a depender do tipo de abordagem que se
pretende fazer desse objeto/fonte (2012, p. 77).

Devemos nos debruçar com especial interesse no contexto histórico de produção
desse fonograma, na mensagem que o design gráfico do LP quer comunicar, as referências
com as quais dialoga e as representações que busca veicular. E ainda, no registro das
informações referentes à ficha técnica do disco, bem como os músicos que fizeram parte da
gravação19. A descrição das características estéticas do disco é importante não apenas para
mapear o conteúdo simbólico e a construção de sentido através da arte, mas para entender
qual o objetivo das mensagens implícitas no conteúdo satírico da produção musical da banda.
Segue a apresentação da capa do disco para iniciarmos uma análise descritiva.
18

As músicas deste e de outros LPs da banda podem ser ouvidas em: https://www.youtube.com/watch?
v=26sdselgAHw
19
A formação do Língua de Trapo na época da produção e gravação do fonograma contava com os integrantes:
Laert Sarrumor (voz), Pituco Freitas (voz), Lizoel Costa (guitarra, violão e viola), Sérgio Gama (guitarra,
bandolim, cavaquinho e voz), Luiz (baixo, violão e voz), Fernando Marconi (bateria e percussão) e Ademir
Urbina (percussão e voz).
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Figura 8 – Capa do disco Língua de Trapo

Fonte: LP Língua de Trapo. São Paulo: Lira Paulistana e Editora Ltda, 1982.

2.1.1 O conteúdo simbólico do disco
Na imagem vê-se a colagem de letras dos logotipos20 de diferentes empresas
nacionais e multinacionais que através de uma imagem celeste formam o nome da banda e do
disco. A intenção inicial ao usarem os logotipos não era apenas formar o nome da banda, a
ideia era criticar o imperialismo, despertar a reflexão sobre os impactos das multinacionais
nos rumos do país. Vale lembrar, estas empresas tiveram forte apoio no governo dos militares,
que através de políticas como o milagre econômico, incentivava a entrada de capitais
estrangeiros no Brasil. É possível inferir que a utilização de um conjunto de logotipos para
formarem um nome pode estar simbolicamente associada à força que estas empresas detinham
quando atuavam em blocos, esmagando a economia local, formando corporações que
influenciavam na economia e na política dos países periféricos.
A abordagem do disco sobre as multinacionais nos ajuda a pensar acerca da entrada
destas empresas em território nacional, a liberalização e desregulamentação dos mercados
tornaram as prestações de serviços mais flexíveis, aumentando o lucro dos empresários e
diminuindo os direitos trabalhistas. No governo dos militares estas empresas tiveram uma
20

Os logotipos das empresas aparecem na seguinte ordem: L – Light Serviços de Eletricidade S.A; I – IBM
(International Business Machines); N – Nestlé; G – General Motors; U – é uma língua e a única letra em
vermelho; A- não identificado; D – Disney; E – Esso (ExxonMobil Corporation); Losângulo – símbolo da The
Dow Chemical Company ("Dow"); T – Relógios Technos, dentro da estrela dos Postos Texaco; R – Marca
Registrada; A – Postos Atlantic; P – símbolo católico para Jesus Cristo, com P e X formando as iniciais em
grego, também aceito como PAX; O – Volkswagen (In: ABRAHÃO, 2013).
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série de beneficies em isenção de impostos, facilidade de crédito, e em contrapartida o
trabalhador ficou desprotegido da ação predatória dos patrões. Algumas canções vão abordar
esta correlação de forças, como é o caso de Vampiro S.A e Xote Bandeiroso. Neste ano de
1982, data de lançamento do disco, o país sofria com um processo de perda da soberania
nacional, o capital estrangeiro desde as décadas passadas agia para inverter os papéis do
estado, cada vez mais frágil na sua capacidade de regular a economia (SEVCENKO, 200,
p.31).
Na esteira das redefinições do papel do estado a organização dos sindicatos, dos
operários, e de setores da sociedade civil, visava frear a fúria das corporações que avançavam
sobre os direitos trabalhistas conquistados. Por isso, a necessidade de mobilização social para
pressionar este estado, cada vez menos empenhado em promover à justiça social, a regular o
mercado, numa redistribuição mais justa dos lucros advindos da prosperidade capitalista.
Na descrição do disco, vejamos que o losango no centro da capa sugere uma
associação à bandeira do Brasil, sem o amarelo que representa o ouro (riquezas do país), o
verde das florestas (recursos naturais), mas com o branco das estrelas (multinacionais) sobre o
manto azul do céu, numa alusão ao poder dessas empresas que se instalavam em países com
disponibilidade de mão de obra barata, mercado consumidor e abundância em recursos
naturais. O vermelho da língua cria um impacto com a profundidade e estabilidade do azul,
para jogar luz sobre a efervescência das lutas por democracia no país e também como uma
irreverência a tudo aquilo que estava acontecendo.
Na contracapa do LP podemos observar uma foto com os integrantes da banda
dispostos em formato de um vértice aberto para a direita opondo-se aos objetos. Em primeiro
plano os integrantes com ternos coloridos e dispostos numa postura clássica de retrato de
família transmitem uma imagem conservadora e séria que parece se desvanecer no colorido
carnavalesco e despojado das vestes típicas dos anos 80, em harmonia com a variedade de
ritmos e temas das músicas contidas no álbum. Não há uma padronização estética nas roupas
apenas identificamos que estão todos de terno, num ar senhoril, alguns com gravatas, outros
com camisetas, contrastando com a moda dos anos 80, com seus excessos de charme e de
brilho. O semblante sério dos integrantes não oculta a comicidade da cena, assim como na
performance das canções, os personagens estão constantemente desempenhando papéis e
flertando com o “politicamente correto”, não se enquadrando em nenhuma concepção estética.
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Figura 9 – Verso da contracapa do disco Língua de Trapo

Fonte: Contracapa do LP Língua de Trapo. São Paulo: Lira Paulistana e Editora Ltda, 1982.

Na tonalidade escura da foto em contraste com fechos de luz, vê-se a presença de
uma cortina dourada que dá um aspecto tanto de sala de estar quanto teatral à cena: as cortinas
estão prontas para ser abertas (ouvir-se as canções), quanto podem estar fechadas como se a
peça tivesse encerrada. Observa-se também um abajur cor-de-rosa com pedestal dourado, em
sintonia com a cor da vestimenta de alguns integrantes, o que parece simbolizar uma posição
social e poucas luzes para a formalidade da cena. Isto contrasta com os holofotes que
aparecem no canto superior e inferior direito, lembrando dois pratos de bateria, ou a estridente
sonoridade do disco. Na parte debaixo da foto aparecem as faixas 21 que compõe o álbum, os
compositores, e também a duração (minutos e segundos) de cada música.

21

No lado A do disco as canções são as seguintes: Burrice Precoce (Laert Sarrumor, 4:07), Régui Espiritual
(Laert Sarrumor, 3:16), Tragédia Afrodisíaca (Carlos Melo/Carlos A. Mastrodomênico, 2:32), Xote Bandeiroso
(Laert Sarrumor, 4:10) Concheta (Carlos Melo/Cassiano Roda, 4:14). No lado B do disco as canções são: Xingu
Disco (Laert Sarrumor/Carlos Melo, 3:55), O Que É Isso Companheiro? (Carlos A. Mastrodomênico João Lucas,
3:18), Vampiro S.A (Laert Sarrumor, 4:29), Romance em Angra (Laert Sarrumor/Carlos A. Mastrodomênico,
3:40), Quem Ama Não Mata (Carlos A. Mastrodomênico, 2:18).
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Figura 10 – Parte interna da contracapa do disco Língua de Trapo

Fonte: Encarte do LP Língua de Trapo. São Paulo: Lira Paulistana e Editora Ltda, 1982.

Na parte interna do encarte, lado superior direito, está disposto o título Cúmplices
(uma alusão ao primeiro nome da banda Laerte e seus Cúmplices), e logo abaixo estão
dispostas as fotos individualizadas em preto e branco e fundo azul de cada integrante da
banda, acompanhado da legenda com seus nomes e respectivos instrumentos tocados. No lado
esquerdo, abaixo do nome Língua de Trapo, as letras das músicas grafadas em branco
aparecem dispostas com as cifras dos acordes, algo pouco convencional nos encartes, mas que
se explica pelo fato de serem independentes, donos de seus próprios selos, lançando seus
trabalhos sem interferência das grandes gravadoras.
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Figura 11 – Fundo do encarte do disco Língua de Trapo

Fonte: Encarte do LP Língua de Trapo. São Paulo: Lira Paulistana e Editora Ltda, 1982.

Neste encarte aparece representado na parte superior a mesma foto da contracapa,
porém toda em branco e com números que identificam o nome das pessoas e dos objetos
existentes na foto e a informação sobre a função de cada integrante na banda, com destaque
para uma gravata borboleta. Mantendo a irreverência, a contracapa é descrita com mais
detalhes. A igualdade na descrição das figuras supõe uma coisificação dos sujeitos num
contexto de grande apelo ao consumo e estabelecimento de grandes grupos econômicos no
país.
Assim como nas canções que surpreendem por sua teatralidade e humor, a estratégia
da contracapa parece sugerir um jogo de imagens, uma quebra de clichês, buscando a partir da
ausência de cores a projeção de uma espécie de sombra da foto anterior. Os objetos são
exibidos como atores (abajur, cortina e os holofotes) não existe uma hierarquia em relação aos
integrantes da banda, ganham o mesmo estatuto, e dispostos como sujeitos dividem o mesmo
espaço.
Em seguida temos um conjunto de legendas com o satírico título de Comentários da
Imprensa Internacional:
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– Song Hits diz: “...a linearidade jônica instantaneísta e o pseudomagnetismo do
universo hegeliano coabitam com pinturas línguo-trapistas, que são inenarráveis como um
cego a espreitar um repolho” (J.R. Tinhorão).
- Der Spiegel, com a legenda: “... Lemão gostarr Linguo Trepa! É como disser
brasileirras... disco do carrallo!!! (...).
– OLP: “Yasser arajat: desco lengua trapa (Ca-bum Ratá-Ratá-Ta) e (Cabum) OLP
do (Ratá-rá-Cabum) ano.”
– Diário Oficial: “... faz saber a todos quanto o presente edital virem ou dele
conhecimento tiverem, que por este juízo e cartório se processam os termos do Divórcio
Judicial requerido por... (2º Vara Distrital).”
- Voz de Portugal: “... apesaire de faito num paire de dias (pur pubrema d`orçamento)
o surbiço dos gajos do “Língua” foi prufaitamente de primaira...Os pididos em Cuimbra
podem ser feitos por tulgrama para ...”
- Opus Dei: “... discum língua de trapus comunistum est. Delenda subversivum et
porralocum! Ad grupum qualira est...”
- Le Monde: “... Les chansons et la musique sont une merde mas les garçom... Ulala!
Sent três joli!! Les piroques de les vocalists sont... délicieux...”
- Fanfulla: “... Ma che scugliambaçó questo lepê chi gravó il Lingua di Trapu! Tuttos
pissoalo invéiz di gantá bunitigno e ficaró avaccagliando o Partido Democrata Cristão!...”
– Resenha árabe: indecifrável
Nestas citações a banda satiriza a estratégia publicitária de incluir trechos de críticas
jornalistas para apresentar os discos, mostrando como estas apresentações podem ser
influenciadas de acordo com o tipo de jornal e revista que é veiculada. A banda brinca com as
possibilidades interpretativas do disco de acordo com o posicionamento, e mesmo a ideologia
de cada jornal. Remete a pensar no poder que estas críticas jornalísticas podem exercer na
opinião do consumidor sobre o disco, sobretudo numa época em que a informação era
divulgada predominantemente por jornais impressos, que tinham algumas colunas
exclusivamente dedicadas à crítica musical. Vale lembrar, que as bandas, muitas vezes,
selecionavam as críticas elogiosas e não as depreciativas do disco, o que possivelmente pode
ter inspirado esta estratégia do Língua de Trapo de ironicamente despertar a reflexão sobre
este processo. Satirizam a formalidade da língua culta quando fazem uma mistura irreverente
de línguas e jeitos de falar. Utiliza-se o gênero macarrônico, que consiste na pronuncia ou
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escrita proposital de um idioma erradamente, algo que também vai aparecer em algumas
canções do disco.
Para concluir as informações técnicas sobre o disco, vamos analisar a frase
“Disco é Supérfluo” que se encontra no final da contracapa. Era comum se encontrar até
meados dos anos 1980, reproduzida na capa de todos os LPs editados no país, a inscrição
“Disco é Cultura”, imposta pela censura no Protocolo Geral nº 4129, legenda obrigatória nos
discos como forma de demonstrar que a obra tinha passado por censura prévia. Isto demonstra
o deslocamento semântico do sentido cultural da música para a dimensão material do disco,
numa postura que aponta como os órgãos repressores utilizavam-se de códigos para alienar a
população, coisificando a cultura, destituindo a arte de sentido e tornando-a simplesmente um
produto de mercado. Segundo Márcia Dias “o esquematismo da produção na indústria cultural
e sua subordinação ao planejamento econômico promovem a fabricação de mercadorias
culturais idênticas”, com isso, a indústria explora os pequenos detalhes para conferir distinção
ao produto, uma nova capa, um novo formato, outra gravação, alguns detalhes que em
conjunto “atuam sempre no sentido de conferir-lhes uma ilusória aura de distinção” (2000,
p.27).
Não obstante, o trocadilho “Disco é supérfluo” utilizado pela banda pode estar
associado, supostamente, a taxação que o governo impunha aos produtos considerados
supérfluos, e os discos se enquadravam nesta taxação. Vale lembrar, que o fonograma foi
lançado em 1982, período de abertura política. Esta ironia não seria possível nos anos de
maior controle dos órgãos de censura sobre a produção artística.
Nas capas dos seus LPs a expressão “disco é cultura” é substituída por variações que
se apresentam como: “disco é redondo”, “disco é chato”, “disco é leve”, “disco é voador”.
Pouco convencionais, as mensagens funcionam como dispositivo para despertar a reflexão
acerca da embalagem de um produto, para acentuar a dimensão material do disco que,
depositário do material musical não pode se sobrepor a esta função (FENERICK, 2007). As
imagens contidas em um disco produzem não somente uma identificação do consumidor com
o produto, mas uma comunicação com a visão de mundo do artista e o que deseja transmitir
com a obra.
2.1.2 Aspetos temáticos das canções
Sigamos então, o passeio por algumas canções do disco, tentando, a partir de uma
interpretação particular, por isso sujeita a equívocos, uma aproximação com o contexto de
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insatisfação política que marcou a redemocratização do país. O disco abre com Burrice
Precoce, uma canção de levadas pop brega e pitadas de Jovem Guarda, que se desenrola em
torno de um diálogo amoroso no qual a letra satiriza as contradições de um casamento
idealizado. Ao longo das estrofes o texto vai se tornando irônico, a inocência da canção se
desvanece nos duplos sentidos, que mistura problemas domésticos a assuntos mais relevantes,
fazendo interrupções abruptas para cutucar os espectros ideológicos, o movimento estudantil,
e a alienação do sistema capitalista.
De repente o narrador anuncia: “Em audição especial, o conjunto... Língua de
Trapo!”. Logo em seguida:
Ao lhe pedir em casamento
Esqueci de lhe dizer
Que eu não sou o rapaz normal
Que você esperava ter
Minhas manias tão excêntricas
Podem até lhe incomodar
Mas não se esqueça benzinho
Para sempre hei de lhe amar (...)

A canção provoca uma reflexão sobre as relações pautadas por convenções sociais,
denuncia o moralismo, a hipocrisia. Ironiza a concepção de casamento pautado em preceitos
religiosos, a ideia de algo duradouro, para a vida inteira. Aborda o que seria um casamento
normal e suas contradições, o próprio personagem revela suas ambiguidades em se tratando
de virtudes. Do mesmo jeito que também é uma leitura da sociedade da época, ainda muito
conservadora, vigilante, onde as pessoas se preocupavam muito com as aparências, a defesa
da tradição, e muitas vezes abriam mão de suas individualidades. Traz o cotidiano dos
casamentos amarrados numa dinâmica de acomodação, envoltos num automatismo alienante,
reféns da uniformização homogeneizante.
(...) Um maridinho carinhoso
Posso até me revelar
Mas meu sadomasoquismo
Você vai ter que aturar
Na hora do amor
Só vendo televisão
E comendo chocolate
Com a barriga no colchão
Você há de gostar
Do meu rol de amizades
Todos prezam a tradição
A família e a propriedade
O pediatra já dizia
Esse menino é um problema
Sofre de esquizofrenia
É um fruto de sistema (…)
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No mesmo instante em que a música se mostra despretensiosa, sem malícia, também
apresenta interrupções abruptas de audição em que o teor discursivo do narrador aponta para
as disputas ideológicas que povoavam os espectros políticos partidários da época, que
passavam por um processo de realinhamento estrutural, de reconstrução, e de renovação de
ideias e de projetos para o país. Todavia, o eixo central é a crítica a uma parte da esquerda que
não viveu nada de tão repressivo, nem lutou ativamente contra o regime militar, mas que
defendia sua derrubada no auge de sua zona de conforto, os militantes de botecos que
vociferavam, mas que concretamente não faziam nada para mudar a realidade. É um debate
que capta as diferentes posições políticas, seus antagonismos, e ao mesmo tempo as
similitudes no campo pragmático, ou seja, muita coisa que a esquerda acusa na direita ela
também é vítima, por exemplo, o autoritarismo, o dogmatismo.
(...) (Olha aí a nova posição)
E por falar em posicionamento
Tenho constatado que a
Esquerda festiva, assim como a
Anarquia compungida possuem
Características comuns com a
Direita compenetrada, o que
Leva a crer que dois adjetivos
Quando acasalados, não
Possuem a mesma sobriedade
De uma só qualificação. Mora! (…)

Numa das entradas, a vinheta simula uma fita K7 acelerada e apresenta uma crítica
ao movimento estudantil, uma reflexão sobre o seu alcance e capacidade de atuação. As
questões relevantes do país eram ignoradas em função de temas marginais e circunscritas ao
mundo universitário, num movimento que não apresentava um discurso muito coerente com a
prática e não dialogava com o todo. Esta estrofe é a mais engraçada da música, consegue
potencializar pelo riso a mensagem crítica, dita de outra forma não teria o mesmo resultado:
(...) Olha aí sempre o mesmo tema
E por falar em temática, tenho
Constatado que o movimento
Estudantil, assim como os
Demais setores mobilizados da
Nossa sociedade civil insistem
Num debate conjuntural
Olvidando seus problemas
Mais cruciantes e prementes
Tais como a obrigatoriedade do uso de papel
Higiênico perfumado nos
Banheiros das nossas
Faculdades!

Sendo um grupo que surgiu nos corredores da universidade e que tinha uma
penetração no movimento estudantil, esta crítica tem a tônica do momento. A letra se refere
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literalmente ao fato de os movimentos estudantis e os demais movimentos organizados na
sociedade civil insistirem num debate conjuntural. Talvez se refira à falta de unidade nas
pautas. O surgimento de diversas reivindicações em tese não atacava a ordem estrutural do
estado, mas ficavam nas conjunturas.
Na cadência do xote, ritmo típico do Norte e Nordeste, a canção Xote Bandeiroso
traz uma representação do trabalhador fabril, sujeito histórico importante deste período. A
letra se desenvolve a partir da narrativa épica da saga de um operário nordestino em direção a
conscientização política. A música aborda aspectos do contexto social e político do momento,
sobretudo quando se refere ao processo de alienação do operário que tem sua individualidade
sugada pela atividade repetitiva e mal remunerada da fábrica. Vejamos o conteúdo da letra:
Ai! Meu Deus!
Essa máquina aperreia
(que aperriação)
Passo o tempo
trabalhando,
em completa agonia
Em total escravidão
Mas eu já nem penso mais
em voltar pro meu sertão (...)

O ritmo constante da música parece dar vazão aos versos, em um movimento de
uniformização que se confunde com a sinfonia de produção das máquinas. Em sua alienação,
segundo a narrativa, o operário quando faz o contraponto com a vida no sertão prefere a
estabilidade da fábrica, se sente acolhido por ela, numa relação de interdependência, que dilui
aos poucos suas experiências passadas. As necessidades criadas a partir do modo de vida
capitalista e moderno das grandes cidades acabam por desenraizá-lo de seu local de origem,
ao passo que a sua opção de escolha fica condicionada por um movimento mais amplo, que
mexe com sua subjetividade e lhe faz perder suas referências.
(...) Trabalhando noite e dia,
nem sabia que existia
O índice da produção
Os ome lá da indústria,
era cheio de astúcia
e de muita ilustração
O patrão apoquentava
e quanto mais eu trabalhava
Menos eu tinha razão (...)

A música traz consigo um registro histórico do momento em que foi concebida.
Reflete o processo histórico de retomada das lutas sindicais, de organização dos operários e de
rearticulação da política brasileira. A manifestação destes atores sociais acendeu o debate em
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torno das reformas do estado brasileiro e amplificou a retomada da democracia, os
movimentos organizados buscavam uma intervenção na até então impermeável política
brasileira.
Depois de atuarem na ilegalidade durante alguns anos no regime militar as esquerdas
precisavam unificar o discurso a partir de uma linguagem mais moderada acessível às
camadas populares, algo que foi capitaneado na fundação do Partido dos Trabalhadores e
encarnado na liderança do operário e líder sindical Luís Inácio Lula da Silva. Aliás, a
narrativa da canção parece se referir à trajetória de Lula, e parece profética quando diz que a
nação sonha em um dia ainda eleger um operário padrão, vejamos:
(...) Da imprensa
perdi o medo,
na prensa perdi o dedo,
fui ganhando instrução
Sempre bom cabra-da-peste,
botei medo na Fiesp
firme na negociação
Eles ainda me dizem:
Severino
bom menino, deixa de
subversão
Tu acaba na cadeia,
teu lugar é no formão
Mas eu tenho confiança
que esse Brasil-criança um
dia vai ver
Cada um se eleger
o Operário Patrão(...)

Neste sentido, a canção mergulha no cotidiano deste trabalhador que desperta em
meio aos mecanismos de controle patronais. Num momento em que a força de trabalho tinha
uma importância histórica e que a economia se concentrava nas grandes fábricas do ABC,
inviabilizar a produção nestas regiões causava grande conturbação na economia e na política
do país. Outro aspecto histórico referente a música é a tomada de espaço dos ritmos
nordestinos em âmbito nacional, na midiatização de cantores como Luiz Gonzaga e
Dominguinhos, por exemplo. Assim a migração destes trabalhadores nordestinos no fim da
década de setenta do século passado acompanhou o deslocamento do eixo cultural. Este
processo de migração na música nordestina também ganhou espaço como uma manifestação
cultural genuína do país, que fazia parte da identidade de um Brasil profundo. Com isso a
música é muito feliz porque intencionalmente ou não traz estes dois paradigmas, um no que
concerne ao campo da cultura e o outro ao campo do social, do deslocamento do eixo
econômico para o Sudeste do Brasil.

67

Outro aspecto interessante é que em alguns trechos do texto o narrador se reveste de
uma voz nordestina, ou seja, a música, a letra e a performance, estão num sincrônico diálogo,
a mensagem se dá por todas estas vias, o que traz mais autenticidade para o registro histórico.
A canção aborda uma miríade de temas sensíveis na época, como a questão da migração de
nordestinos para o sudeste e o processo de readaptação ao sistema capitalista de produção,
também aborda aspectos relativos à economia e a política do período.
A melodia da música já alude a uma inocência, uma harmonia quase infantil que se
realiza nas descobertas do personagem Severino. A música traz um humor inerente das
representações nordestinas, da dança, do riso, do choro, das esperanças e decepções, alegrias e
tristezas que marcaram a diáspora deste povo. Denota a irritação do trabalhador que aos
poucos vai se conscientizando da sua situação de vulnerabilidade dentro da cadeia produtiva e
do seu trabalhado entediante. Tão condicionado a esta nova realidade não consegue
vislumbrar a possibilidade de voltar para o sertão, como se alternativa não houvesse. Torna-se
uma peça da engrenagem capitalista sem saber ao certo qual a sua função dentro do jogo. Esta
passividade é acompanhada de um despertar, pois mesmo alijado de suas escolhas individuais,
o operário consegue perceber os antagonismos de classe que eram salientes neste momento de
desgaste do regime militar.
Em alguns momentos os versos expressam de forma direta esta ingenuidade do
imigrante nordestino que através da experiência vai descobrindo as válvulas de escape do
sistema. Aos poucos, de acordo com suas próprias referências culturais faz uma leitura
conjuntural do contexto social, político e econômico que o cerca, busca a partir do contato
com seus pares uma intervenção dentro desta ordem institucional. O mundo que vai se
desvelando para o operário Severino, é o mundo da competição, do índice de produção, da
uniformização do sujeito, mas aos poucos vai se abrindo um novo mundo, o nordestino não é
tão ingênuo quanto parece e vai observando como o sistema de exploração funciona, e mais
ainda, vai descobrindo seu poder de ação dentro deste meio e se articula com as forças
sindicais em avanço neste período.
(...) Na conversa com os amigo,
eu fui vendo os perigo
Recebendo informação
E hoje eu nem
quero lembrar
dos tempo de servidão.

O contexto de composição da canção coincide com o momento em que o movimento
sindical se torna um ator importante no processo de transição política, e na luta contra o
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arrocho salarial imposto pelos governos autoritários, que controlavam não só o mundo
político, mas a livre associação dos sindicatos. No governo dos militares o salário sempre fora
controlado e o trabalhador não tinha muitas ferramentas legais para lidar com estas distorções,
uma vez que o governo sempre se apoiava nos dispositivos coercitivos da Consolidação das
Leis do Trabalho (CLT). Este cenário só seria modificado com o Novo Sindicalismo da
segunda metade da década de 1970. Com certa autonomia de negociação coletiva e direito de
greve, a demanda por liberdade sindical se apresentava como um confronto contra o controle
do Estado e significava uma brecha para o protagonismo da classe trabalhadora. Podemos
reparar também a ética do trabalho presente na canção, ou seja, numa condição de alienação e
baixo salário o trabalhador mais competente teria reconhecimento, como se o sucesso pessoal
estivesse relacionado à eficiência no trabalho, e em troca desta lealdade viria a premiação, e
dentro desta padronização apenas um operário teria destaque.
A crítica sobre a influência das multinacionais e ao processo de globalização
presentes na dimensão material do disco, também pode ser identificada em algumas músicas
do álbum, como por exemplo, a música Xingu Disco, que chama atenção para o crescente
processo de aculturação dos indígenas e a padronização de hábitos e costumes através dos
programas televisivos.
A nossa tribo Ubirajara se alterou
Nosso cacique comprou um televisor
Até o pajé
Que curtia misticismo
Se converteu, de cara, ao catolicismo (...)

Se repararmos no ritmo dançante da música existe também uma crítica ao processo
de massificação cultural e a difusão de ritmos norte-americanos. No Brasil, por exemplo, este
processo pode ser identificado através da dance music que se espalhou por todo o território
nacional através do impulso do conjunto musical As Frenéticas que gravaram o tema de
abertura da novela Dancing Days, exibida pela Rede Globo em 1978/79.
(...) Xingu, Xingu, Xingu
O índio já tomou
E agora até trocou
O tupi pelo I Love You
Xingu, Xingu, Xingu
O índio já tomou
E agora até trocou
A Iracema pela Lady Zu (...)
A canção, bem ao estilo do Língua de Trapo, apresenta um arranjo pouco previsível e
uma estrutura rítmica nada convencional. Mistura canto de pássaros para se referir a harmonia
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da floresta, ambiente de grande parte dos indígenas, e recursos eletrônicos para aludir ao
ritmo de discoteca que contagiava o país neste momento. A canção, ao mesmo tempo em que
estabelece uma relação entre texto verbal e música, visa denunciar a incorporação de valores
religiosos cristãos pelos nativos e a padronização cultural dos costumes através dos meios de
comunicação de massa, como a televisão e suas telenovelas. E ainda, chama atenção para a
influência da FUNAI no comportamento dos indígenas.
Na faixa “O Que É Isso Companheiro?”, que se refere ao livro homônimo de
Fernando Gabeira, cuja primeira edição foi em 1979. A canção, uma moda de viola caipira,
conta a história de um ex-guerrilheiro e traz com humor irônico questionamentos sobre as
posições desempenhadas pela esquerda “tradicional”:
Nóis dois vivia intocado e clandestino
Nosso destino era fundo de quintar
Desconfiavam que nóis era comunista
Ou terrorista de manchete de jornar (...)

Como podemos reparar a letra da música traz vários elementos para pensarmos na
atuação das guerrilhas e dos partidos de esquerda no período de ditadura militar. Alguns
trechos satirizam a maneira como agiam estes grupos, muitas vezes de forma atrapalhada, faz
menção aos assaltos a bancos muito comuns nesta época, os refúgios nas partes rurais e
periferias das grandes cidades, as negociações com os órgãos repressores.
(...)Nóis aluguemo casa na periferia
No memo dia si mudemo para lá
Levando uma bigue de uma metraidora
Que a genitora si benzia ao oiá(...)
(...)Nóis pranejemo de primero um assarto
Com mãos ao arto, todo mundo pro banheiro
Nóis ria de pensar na cara do gerente
Oiando a gente conferindo o dinheiro (...)

A última estrofe faz um registro sobre a anistia dos presos políticos e finaliza a
música com uma citação interessante para pensarmos o papel destes sujeitos na atualidade: “E
hoje já fazendo parte da história vendendo memória hoje nóis é escritor”, mostra como muitos
envolvidos nestes episódios sabem da sua importância histórica e lucram com suas memórias,
seja através de biografias ou propagandas políticas que os coloquem como baluartes da
democracia.
Com uma pegada de heavy metal e uma levada que remete a banda britânica Black
Sabbath, a música Vampiro S.A faz uma comparação do empresário a um vampiro
sanguessuga. O solo das guitarras e a linha de contrabaixo dão a tônica da atmosfera musical,
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a introdução é feita num piano distorcido acompanhado de efeitos que deixa o clima ainda
mais sombrio para acompanhar a letra:
Monstro asqueroso
de horrenda feição
Sou um cadáver
em decomposição
Me ergo da tumba
já putrefato
Mais tenebroso
do que o Nosferato
Me chamo vampiro,
vampiro empresário(...)

No conteúdo textual é possível identificar a contradição da luta de classes, no qual o
patrão é o vilão e o empregado o explorado. Uma leitura, que se assemelha muito a concepção
marxista de enxergar a sociedade, uma crítica direta ao grande capital, que se desenha na
imagem do patrão. Levando em consideração o ano em que a música é gravada, podemos
inferir que novamente faz um diálogo com a organização dos operários, que vinham se
articulando desde as greves que eclodiram nos anos de 1977/78, nas fábricas da região do
ABC paulista. Sem dúvida, é uma ressonância deste contexto histórico, um registro peculiar
para enxergar como se dava as representações da classe trabalhadora, que neste momento de
efervescência política, se organizava a partir dos sindicatos para reivindicar melhores
condições de trabalho e o restabelecimento da democracia no país. Outra vez o retirante
nordestino é lembrado, dando a entender que o “vampiro do capital” se alimenta da mão de
obra barata, fruto deste deslocamento forçado que muitos migrantes faziam para fugir da fome
e da seca do sertão.
(...) Me alimento da fome
que grassa o Nordeste
Vasculho a cultura,
faço meu saque (…)

Carregada e subversiva a música deixa a letra ainda mais agressiva, o metal e toda
sua representação diabólica potencializam esta transgressão. Composta por um arsenal de
palavras bélicas, que ganham corpo na medida em que a voz se amplifica dentro da música, a
letra traz para o ouvinte uma sensação de sordidez, numa experiência de escuta que vai muito
além do prazer estético da arte, mas que expõem de maneira crua e direta as mazelas do
mundo capitalista.
(...) Empresto ruínas,
financio desgraças
no open-market
Sangue coagulado
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é o meu capital
Com juros, dividendos
de um vírus letal (…)

O humor inerente consegue a façanha de ser cáustico, ácido e virulento, uma
atmosfera raivosa e obscura toma conta da música, que tem pitadas de uma morbidez
característica da marginalia urbana. Não podemos interpretá-la apenas sob o manto da luta de
classes, mas, sobretudo pelo viés da inserção na contracultura de um gênero musical marginal
na sociedade. Um rock pesado e explosivo, que para as camadas conservadoras da sociedade
era considerado diabólico. Quando a música se utiliza de um arranjo que lembra a banda
Black Sabbath busca reforçar este satanismo, que é verbalizado nos versos e encarnado na
figura do empresário. A subversão se encontra tanto no som pesado da música quanto na
provocação da letra. Outra vez a banda capta o momento de antagonismo entre a classe
trabalhadora e a patronal que neste momento da história do país está em confronto acirrado.
(...)Me chamo vampiro,
vampiro empresário
Sou um mostro sujo,
vil e perdulário(…)

Na entrevista concedida ao Pasquim, Laerte fala um pouco sobre a relação entre o
tema das letras e o gênero das músicas, quando perguntado por seu interlocutor sobre a
necessidade de utilizar um ritmo de maior embasamento popular para que o povo entenda seu
significado, vejamos o que ele respondeu:
O tema pode vir antes ou depois da escolha da música. Por exemplo, vamos supor
que eu faça uma música sobre a matança de jacarés. O que vem na minha cabeça?
Guarânia. Mas de repente posso sair pelo oposto do óbvio e fazer um rock ou uma
música sacra.

Podemos identificar que o músico tinha consciência da dimensão polissêmica
presente na relação música e letra e como o sentido pode ser alterado de acordo com o gênero
musical escolhido pra ser parodiado. Assim, no caso desta canção, a opção por um ritmo mais
pesado vai de encontro com a mensagem que se busca passar com a letra, um efeito
previamente pensado, como vimos na fala do músico. Algo que reafirma a ideia de que a
crítica da banda se dava em múltiplos aspectos significantes, como a performance, a letra e a
música. A música começa lenta, provocando suspense no ouvinte, a voz cantada profere
palavras sacrílegas num tom sepulcral e subterrâneo. De repente, a música altera o compasso
e a tonalidade trazendo mais vitalidade e raiva para a mensagem verbal, envolta na malícia
subversiva do heavy metal. Não por acaso a letra foi parodiada com uma música agressiva e
raivosa, baluarte da rebeldia e contestação da ordem vigente. Se olharmos em perspectiva
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histórica estes músicos vinham de uma década que simbolizou este tipo de expressão artística,
ainda mais se pensarmos que estes jovens emergiram de uma vida urbana na maior cidade do
país, onde as diversidades musicais e diversas concepções políticas pairavam na atmosfera.
Quanto ao contexto em que a música foi veiculada, é importante lembrar, o país
ainda estava sob o regime de governo dos militares. Desde o golpe o capital multinacional
inundava o Estado, num modelo de desenvolvimento dependente de investimento externo.
Neste sentido, o empresário sanguessuga personificado na letra, pode ser associado aos
empresários que tiveram papel relevante neste cenário econômico, uma vez que a maior
liberdade para o capital estrangeiro que estava atrelado ao empresariado nacional não
representou uma maior distribuição de renda, de modo que os ganhos sociais do
desenvolvimento para a classe trabalhadora não foram sentidos. Ao contrário, o que se viu foi
arrocho salarial acompanhado de descontrole inflacionário que diminuía o poder aquisitivo
das classes baixas e beneficiava as classes médias e altas, num acesso ao consumo propiciado
pela avalanche de bens não duráveis oriundos da produção das multinacionais que dominaram
o país, sobretudo nos primeiros anos do regime militar. A concentração de renda nas classes
médias e altas e a política de crédito direto ao consumidor permitiram que o consumo desses
bens se ampliasse, justificando os altos investimentos necessários por parte das empresas
multinacionais.
Romance em Angra é um bolero ecológico onde um casal, literalmente desfeito e
deformado, lembra seus áureos tempos antes do acidente na usina nuclear.
Recordo com saudades
De quando tinhas cabelo, meu amor
Teus olhos
'inda eram abertos
E até tinham cor
Nos teus braços
Não havia crateras
Como as que hoje vejo
Tuas pernas
'inda eram inteiras
E me davam desejo(…)

Esta canção abarca discussões que se acaloravam em torno da Usina Nuclear de
Angra 1, que ocupava a opinião pública. A usina fora projetada no governo dos militares para
funcionar em 1977, mas não ficou pronta e com uma série de problemas técnicos só entrou em
operação comercial no ano de 1985. Em matéria do Jornal Nacional da Rede Globo do dia 10
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de outubro de 198322, com grande audiência na época, dá pra sentir um pouco da apreensão
em torno da inauguração da usina, vejamos:
Angra 1 foi projetada para funcionar em 1977 e em 81 foi carregada com
combustível. Quando ia operar teve um problema no gerador de vapor e a operação
foi adiada para o final de 1982. Não deu outra vez. Agora o objetivo é que Angra 1
funcione oficialmente com carga plena no final de 1983. Os investimentos
continuam. Só em 83 foram gastos trinta bilhões de cruzeiros.

A polêmica em torno da construção da usina possivelmente inspirou a composição da
canção e preocupou grande parte da população, sobretudo, do Rio de Janeiro, estado onde a
usina foi construída. Estas incertezas se justificavam por conta dos grandes riscos ambientais
que só seriam mensurados após o acidente na Usina Nuclear de Chernobyl, localizada na
Ucrânia, antiga União Soviética, e que ocorreu dia 26 de abril de 1986.
(...) O nosso amor foi arrasado depois
Que o reator foi instalado
E nesse pesadelo nuclear
Na mais torpe aflição
Passo o tempo a suplicar:
Não explode coração!(…)

Como na canção Xingu, que abraça a causa indígena e faz críticas a respeito do
processo de aculturação destes, Romance em Angra catalisa os conflitos em torno das
questões ambientais que marcaram o Brasil nos anos finais do regime de governo dos
militares. É importante lembrar que desde a década de 1970 havia um movimento de
conscientização ecológica, dentro de um marco global que se consolidava a partir das
discussões ocorridas na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente em
Estocolmo no ano de 1972. No cenário nacional as organizações ambientalistas tiveram
grande relevância na luta contra os projetos industriais da década de 1970, que se
materializavam na instalação de petroquímicas, usinas nucleares, e no desmatamento
desregrado da Amazônia.
O programa econômico politicamente pautado na defesa da industrialização, o
chamado desenvolvimentismo, praticamente abocanhava os defensores de uma política
ambiental. A colisão entre organizações ambientalistas se acirrava em torno da divergência
nas políticas de controle ambiental, uma vez que a preservação dos ecossistemas naturais era
ameaçada por políticas voltadas para a poluição industrial. Por último, é importante ressaltar
que o ativismo do movimento ambientalista no Brasil, nas décadas de 70 e 80, se concentrou
na região Sul-Sudeste. Era composto por militantes engajados em denunciar a degradação
predatória do meio ambiente e também na conscientização pública. Apesar do enfoque local
22

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=QBYwJvb2e6U. Acesso em 19 de outubro de 2017.
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que havia nessas lutas, Jacobi (2003) destaca campanhas que tiveram repercussão nacional e
até internacional, chamando a atenção de órgãos e movimentos ambientalistas em várias
partes do mundo para a importância da preservação da fauna e flora brasileira.
(...) em alguns [são desenvolvidos] campanhas de abrangência regional e mesmo
nacional, como é o caso da campanha de denúncia contra o desmatamento na
Amazônia em 1978, a luta contra a inundação de Sete Quedas no Rio Paraná (19791983), a luta contra a construção de usinas nucleares (1977- 1985), a luta pela
aprovação de leis do controle e de estímulo ao uso intensivo de agrotóxicos (19821985). Muitas destas lutas obtiveram bastante repercussão no exterior, e foram
referência relevante para a multiplicação de pressões contra o governo brasileiro
durante os anos finais do regime autoritário, sendo que a maioria das práticas eram
pautadas pelo voluntarismo dos militantes mais engajados. As suas forças são
complementadas pela volta de ativistas políticos ao país após a anistia, bastante
influenciados pelos movimentos ambientalistas da Europa e Estados Unidos.
(JACOBI, 2003p. 5)

Retomando a canção Romance em Angra, a abertura tem a narração do vocalista
Laet Sarrumor que proferia as seguintes palavras: “informações e vendas na imobiliária
Hiroshima, um empreendimento com apoio financeiro da Nuclebrás”, para depois dos riffs de
guitarra entrar o Pituco Freitas cantando a letra. A melancolia do desastre ambiental é
reforçada pelo bolero melancólico da música. Revestido de uma roupagem global, a harmonia
e a melodia lembram bandas de rock inglesas, com riffs de guitarra bem característico da
psicodelia da década de 1970, ou mesmo da new wave. Por outro lado a estrutura sentimental
da música e da letra remete ao estilo tragicômico de Lupicínio Rodrigues, e a escala
ascendente das notas imiscuída do desfecho da trama vai dando vida ao desastre. Ou seja, os
conflitos do casal podem ser vistos como a confusão que se tinha em torno da Usina, os
cenários trágicos que um acidente nuclear poderia causar se realiza no texto poético a partir
do bolero, se completando na performance nostálgica dos atores musicais.
Estas canções convergem para temas que estavam em discussão no momento em que
o disco foi lançado. De certa forma catalisaram este momento de efervescência política, pois
nos próximos discos a temática envolvendo a classe trabalhadora vai dando espaço para
outros assuntos. As canções da banda têm a característica de captar a temática em discussão
no momento histórico, num modo de composição quase instantâneo no qual as notícias que
eram polemizadas nos jornais eram trazidas para os versos. Assim, ao levar-se em
consideração a importância dos elementos do sistema social na compreensão do objeto
musical observamos que “a música pode ser compreendida como parte constitutiva de uma
trama repleta de contradições e tensões em que os sujeitos sociais, com suas relações e
práticas coletivas e individuais e por meio de sons, vão reconstruir partes da realidade social e
cultural” (MORAES, 2000, p. 212).
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2.2 SEM INDIRETAS: UM COMPACTO NO CALOR DA HORA
Para tratar da dimensão material do compacto Sem Indiretas e fazer alguns
comentários a respeito de seu conteúdo simbólico, recorre-se a um trabalho já realizado sobre
a banda, a dissertação Língua de Trapo: a crítica social e política de um grupo musical
Vanguarda Paulista e sua contemporaneidade, de Eduardo Abraão (2012). A partir do que já
foi dito sobre o disco acrescento as minhas observações, e quando repetindo o que já foi dito
buscando uma interpretação a luz do conhecimento histórico. Antes de partir para as
ponderações tenhamos contato com a imagem do compacto:
Figura 12 – Capa e contracapa do compacto Sem Indiretas

Fonte: Compacto Sem Indiretas. São Paulo: Lira Paulistana, 1984.

Começamos a análise da capa observando que existe uma escolha ideológica dos
criadores do disco ao adotar a cor amarela como pano de fundo, pois vejamos que o amarelo
era a cor oficial do movimento pelas diretas, o que marca um posicionamento da banda ao
fazer desta produção artística um instrumento de reflexão sobre o momento político e social
no qual presenciavam. Reparamos que o título do disco já é uma provocação ao movimento,
uma ironia, ou mesmo um deboche, não se furtavam a oportunidade de enviar uma mensagem
crítica em relação ao momento histórico que presenciavam. Assim o trocadilho “sem
indiretas”, é uma inversão criativa para traduzir a insatisfação do grupo, que assim como
grande parcela da sociedade civil, não suportava mais a espera de exercer o direito do voto. O
título do disco invoca uma pressa, uma afirmação de impaciência, um basta! Sem mais
delongas, sem indiretas, discurso não é suficiente, é hora de uma ação mais programática dos
movimentos sociais.
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Seguindo, vejamos como o nome da banda aparece escrito como se tivesse sido
pichado em uma parede, conforme já observou Abraão (2012). Dentro da redescoberta dos
espaços públicos pelos novos sujeitos sociais, não podemos menosprezar a intervenção dos
pichadores, que tinham neste comunicar subversivo e clandestino um instrumento de resposta
eficiente ao aparato repressivo dos militares que vigiavam e controlavam a sociedade. Uma
das frases de cunho político mais recorrentes no perímetro urbano da cidade de São Paulo era
“Diretas Já”, o que informa o alcance das pichações, que dentro das táticas de resistências dos
movimentos autônomos, inauguravam um tipo de ação mais direta, contundente, radical no
sentido de violar o direito de propriedade, muito caro ao estado brasileiro. Este tipo de
intervenção política, assim como a música, caminhou lado a lado ao processo de
redemocratização e a retomada dos espaços urbanos das grandes cidades.
Como podemos ver na imagem 7, capa do disco, os integrantes do grupo aparecem
revestidos de representações gráficas de super-heróis, com cada qual assumindo um
personagem. Na frente das caricaturas aparece uma faixa de cor vermelha com o nome do
show e do disco “Sem Indiretas”, numa forma de marcar o posicionamento da banda que já
não suportava mais a sucessão presidencial de forma indireta. Em época de censura as
caricaturas se revelavam uma arma sutil e poderosa de contestação, sobretudo porque atuavam
no campo do simbólico, do imagético. Por isso é uma expressão temida pelo estado, uma vez
que ressignifica a realidade, causa impacto, deforma, exagera, é uma linguagem visual
revestida de ironia que pode amplificar a voz das massas:
Arma ferina e terrorista, a caricatura tem sido, através da história, voz contundente e
impiedosa que, mesmo sob as condições severas da censura, usando a linguagem
metafórica, subversiva e velada da ironia, da sátira, do sarcasmo e do trocadilho,
denuncia e reivindica os sofrimentos dos oprimidos. A caricatura é, portanto, arma
aguçada que o povo aplaude ao ver ridicularizado nela a força, o despotismo, o
autoritarismo, a intolerância, a injustiça (FONSECA, 1999, p. 12).

As caricaturas têm a função de distorcer a realidade a partir do ridículo e do grotesco,
ou acentuar alguma característica cômica ou ridícula de alguma pessoa, exagerar nos detalhes.
Este tipo de comunicação artística tem eficácia quando recepcionada por um público capaz de
decodificar a mensagem por trás da representação plástica, que consiga discernir a temática
abordada e fazer conexão com o momento de publicação:
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A caricatura pessoal, que utiliza a deformação física como metáfora de uma idéia (o
retrato político de uma pessoa), limitando-se ao exagero das características físicas, é
apenas uma de suas manifestações, tal como é a caricatura de uma situação, na qual
acontecimentos reais ou imaginários colocam em relevo os costumes ou o
comportamento de certos grupos humanos. Nessa acepção geral do termo caricatura,
podemos entender como forma dela a charge, o cartum, o desenho de humor, a tira
cômica, a história em quadrinhos de humor, o desenho animado e a caricatura
propriamente dita, isto é, a caricatura pessoal. A posição da caricatura no campo da
arte é a mesma da sátira e do burlesco na literatura (p, 17).

Este teor político presente na estética do disco também vai permear a temática das
canções, assim como as mensagens satíricas e o tom provocativo. As análises das duas
canções que integram o compacto vão ser feitas a partir de dois shows 23, um ocorrido no
programa A Fábrica do Som em 1984, no qual a canção Deve ser bom foi interpretada por
Pituco Freitas; e o outro, foi realizado no SESC Pompéia, em 1985 com a apresentação da
canção Amor à vista, dessa vez, com o líder Laert Sarrumor nos vocais. A opção em analisar
as canções a partir dos vídeos esta relacionada a possibilidade de poder observar a
performance do grupo e como era recebida pelo púbico ouvinte. Antes de iniciar a análise do
primeiro show será dedicado um parágrafo para falar um pouco do programa A Fábrica do
Som, que assumiu um papel importante na mobilização política dos jovens da época e
representava a diversidade de bandas não necessariamente ligadas ao grande mainstream da
música.
No ano de 1984, depois de shows em diversos lugares como teatros, circuitos
universitários, comícios, festivais, apresentações em programas de TV e rádio, a banda
participou do programa A Fábrica do Som, da TV Cultura de São Paulo, produzido e exibido
de março de 1983 até junho de 1984. A primeira apresentação do Língua de Trapo neste
programa foi ao ar no dia 21 de janeiro e uma das músicas tocadas foi Deve ser Bom, que
posteriormente seria gravada no compacto Sem Indiretas. Esta música que fazia uma sátira à
obsessão dos políticos pelo poder estava em fina sintonia com a linha do programa, que não
escondia o incentivo as campanhas por eleições diretas. O apresentador Tadeu Jungle tinha
um discurso político ácido e provocativo, o programa era um importante veículo de expressão
dos jovens no período de abertura política e abria espaço para o trabalho de artistas
independentes que não se alinhavam as grandes gravadoras.

23

Os shows podem ser assistidos a partir dos respectivos links:
A canção “A primeira vista” está disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=96yJClj6--Q
A canção “Deve ser bom” está disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=mKsh_1d83TY
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2.2.1 As canções e suas interfaces com questões sociais e políticas
A música “Deve ser bom” denunciava a mediocridade de pensamento dos políticos
da época, que não sabiam dissociar os interesses privados dos interesses públicos. A narrativa
da música transcorre a partir do sonho do personagem em prosperar na vida política para
desfrutar das regalias que este cargo confere, acompanhe:
O meu sonho maior é ser político, bem famoso
E desfrutar de tudo que vier
De modo que o Brasil anda raquítico, comatoso,
A ordem é um salve quem puder (...)

Os primeiros versos demonstram a consciência política do grupo, que sabia fazer de
forma magistral uma leitura do imaginário popular a respeito do sistema político. Também
revela como o estado era concebido pela classe política, como um balcão de negócios, um
mecanismo de obtenção de favores, regalias, onde as práticas políticas tradicionais ditariam as
regras e revela uma relação de promiscuidade entre o público e o privado.
(...) no ato eu emprego toda a família e os amigos,
Garanto o futuro dessa gente
Isso sem sonhar com a maravilha, não consigo,
Que é um dia ser presidente (...)

Nesta estrofe repara-se algo que era recorrente na época como o nepotismo, a falta de
fiscalização do serviço público. Embora estivéssemos num momento de abertura política esta
prática ainda era comum, um parlamentar quando era eleito trazia toda a família para o
serviço público, uma vez que a nomeação dos cargos se dava, na maioria das vezes, por
indicação política. Por outro lado, a herança do coronelismo, do voto coercivo, da troca de
favores, ainda permanecia no Brasil, sobretudo nos sertões onde a massa de analfabetos era
maior. Uma prática que remonta o início do período republicano onde elites controlavam o
sistema eleitoral o coronelismo era uma peça fundamental para manter as elites no poder.
Ainda que recuada no tempo esta prática sempre persistiu no horizonte político brasileiro,
talvez assumindo outras facetas, mas com a mesma finalidade de controlar o voto do eleitor.
(...) deve ser bom ter carro oficial
Levando a gente para passear
Deve ser bom a foto no jornal
Com uma porção de militar (...)
(...) tudo isso sem falar em outras mordomias e salários,
Que não menciono por prudência
Trabalhar, dar duro mesmo, nem só um dia, é pra otário
A ainda por cima chamado de excelência (...)
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Observa-se uma consonância da crítica desferida na letra da canção, com a
insatisfação dos movimentos sociais que questionavam a função do estado e que
reivindicavam eleições diretas para presidente. Depois de uma longa trajetória de silêncio as
pessoas estavam perdendo o medo de expressarem suas opiniões diante do cenário político
vigente. Neste sentido, a postura da banda pode ser compreendida como um “respiro
cultural”, já que as manifestações políticas estiveram represadas por um longo período; então,
quando se abria uma brecha surgia à explosão.
(...) deve ser bom processar jornalista
E se fingir de caluniado
Deve ser bom ser bom taxar de comunista
Que não for mesmo um aliado (…)

A estrofe final desfere críticas a falta de liberdade da imprensa e atenta para o poder
de coerção dos políticos sobre a opinião pública. Os dois últimos versos brincam com a
estratégia política, muito utilizada durante a ditadura, de taxar os opositores e adversários
políticos de comunistas, principalmente aqueles que não se alinhavam com suas perspectivas
ideológicas. A letra é quase uma crônica do período de reabertura política do país, que incita
refletir como se dava a manutenção dos privilégios políticos dos segmentos alinhados ao
regime militar. A canção oferece interpretações objetivas e subjetivas sobre o contexto
histórico e mostra um jeito peculiar de uma geração reverberar suas ideias, ser ouvida,
representada, denunciar as injustiças sociais de um sistema de governo parasitário. Também
traz pistas para entender como a sociedade reagia ao que era imposto, como se comportava.
Neste sentido a canção é
Um produto social que representa modos de ver o mundo, fatos que aconteceram na
vida cotidiana, expressa indignação, revolta, resistência, e mesmo que tenha tema
específico, ela trás informações sobre um conjunto de elementos que indiretamente
participam da trama. No Brasil a música popular é especialmente importante porque,
para a maioria da população, as formas de comunicação oral são mais importantes
do que a escrita (ABUD; GLEZER, 2004, p. 12).

Com um embalo leve, romântico, subidas e descidas de tom, a canção Amor à
Primeira Vista se desenrola em torno de uma querela amorosa de um gigolô, na verdade uma
metáfora utilizada para denunciar a crise política e econômica brasileira no início dos anos 80.
Assim como em outros países da América Latina a realidade brasileira era de endividamento
externo, inflação, crescimento baixo do Produto Interno Bruto (PIB), aumento da
desigualdade social, retração da produção industrial. Por isso podemos interpretar que a
mensagem central da canção está associada a um sentimento de insegurança e descrença em
relação a um estado incapaz de promover a estabilidade, como se a confiança no futuro não
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existisse, traduz o clamor de uma sociedade que vive à beira de um abismo, de um barril de
pólvora prestes a explodir, é um desabafo.
(...) oh! Baby, venho lhe dizer:
Você tem ganho pouco
e a situação está cada vez mais difícil
Os tempos são de crise
e você tem que se desdobrar (uou, uou)

Oscilando entre momentos de explosão e calmaria, a música ganha uma cadencia
rítmica, os ataques da bateria e os efeitos do teclado trazem um misto de fúria progressiva
com pitadas melancólicas de bolero. A voz e a performance teatral estavam em sintonia com o
arranjo. Se nos detivermos nos registros textuais da letra veremos uma interlocução crítica das
injustiças sociais. Por causa do arrocho salarial os trabalhadores não ganhavam o suficiente
para pagar as contas, por isso um dos versos diz “você tem que se desdobrar”. A condição de
vida dos trabalhadores urbanos era precária. Os que moravam em grandes centros urbanos
como São Paulo eram espremidos nas periferias, moravam quilômetros de distância do
trabalho, num sistema de transporte precário, a vida na cidade exigia um esforço sobre
humano. A canção nos fornece arestas temáticas para pensar as diferentes demandas vindas da
sociedade em relação ao estado. Foi composta no momento em que diversos movimentos
populares com as mais variadas demandas se articulavam para pedir melhorias.
(...) oh! Baby tente entender:
Você tem que garantir nosso
sustento e o de nossos filhos
Tente sair com mais encanto,
com mais graça e mais brilho (...)

A segunda estrofe começa com um tom de convencimento, como se dizendo:
trabalhe, gere riqueza, não questione, mantenha a ordem e se conforme com sua condição de
existência. Para esse convencimento é evocado algumas justificativas, como por exemplo: “O
desespero é geral, a fome é internacional”, se conforme porque a vida está difícil, o que está
ruim, pode ficar pior. Os versos soam em tom de alerta. Partindo da suposta ideia de uma
metáfora com a possibilidade de revelar uma leitura do compositor sobre a realidade na qual
vivia, também ajudam a entender como a sociedade se via representada dentro do cenário
político. Vejamos que os músicos se conheceram numa faculdade privada, vinham de uma
classe média que não mais se beneficiava do acesso aos bens de consumo do período do
milagre econômico, e que se dá conta da gravidade política do país.
(...) nas esquinas o que mais lhe preocupa é o presente
Mas o futuro não está nada promissor
Por isso você tem que nos garantir
Você deve oferecer, ah! Você tem que insistir (...)
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A narrativa do personagem da canção busca o tempo todo passar um pessimismo
com o futuro, uma descrença, um conformismo com a situação, o que talvez revele como se
comportava parte da sociedade. Na sucessão das estrofes podemos observar algumas
alternâncias na mensagem, uma hora tocando em temas sensíveis à época, e depois voltando
para o diálogo entre amantes, ao passo que os versos acompanham os acordes em seus
momentos de euforia e reflexão. A emoção que a voz imprime é potencializada pelos
contratempos da bateria que enchem de emoção e corporeidade as mensagens expressas, as
palavras proferidas, tudo isso acompanhado pela performance teatral de Laerte que parece
sentir cada compasso como num estado de catarse, de exasperação dos sentidos e das
emoções.
(...) tente calar a voz que vem do seu interior
Baby você me ama e eu sei disso muito bem
E sei até que você sabe que eu te amo muito também
Mas, baby, você tem que faturar (...)

Quando na música diz “baby tente calar a voz que vem de seu interior” é como se
fosse o estado autoritário clamando para as massas não agirem, não ir além do que a sua
condição automatizada pode lhes levar. A música pega bem essa descrença da sociedade que
começa a despertar de seu dever histórico, que passa a sentir-se um agente transformador. É
nesta atmosfera que os movimentos sociais emergem, desta redescoberta do espaço público.
(...) nunca esqueça, amor:
que eu sou o seu homem,
seu cafetão, seu rufião
Ah! Eu sou o seu gigolô (...)

Nestes versos podemos aludir a relação do trabalhador com o patrão ou do cidadão
com o estado, numa condição em que se dá muito e se recebe pouco, em que lhe é negado
inclusive o direito de decidir. Vejamos que os músicos são cidadãos comuns e imersos neste
mesmo mundo que denunciavam, a interlocução musical foi a maneira encontrada para
catalisar as críticas, sobretudo, a partir da provocação da sátira, um jeito de politizar pela
ironia, pelo deboche. O humor desta canção brinca com temáticas relevantes, consegue fazer
da alienação o motor de inspiração para decifrar a realidade e desferir críticas sobre a
conjuntura social e política.
(...) oh! Baby, procure enxergar
Nós moramos em São Paulo
e aqui a oposição está no poder
Mas o colapso econômico,
isso ninguém pode resolver (uou, uou).
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Nesta parte uma alusão mais direta há alguns fatos políticos que marcaram o período,
como por exemplo, o mandato de Mario Covas que esteve a frente da prefeitura de São Paulo
de 13 de maio de 1983 até 01 de janeiro de 1984. O político era filiado ao PMDB, partido que
fazia uma oposição consentida e controlada pelos militares durante a volta do
pluripartidarismo nos anos finais da ditadura e início da redemocratização. Mas o importante
é que neste período de redemocratização e de clamor por eleições diretas, o PMDB já fazia
uma oposição mais direta aos militares, sendo um dos partidos apoiadores da campanha por
eleições diretas, sobretudo na figura de seu grande personagem político, Ulisses Guimarães,
que foi sem dúvida uma das vozes de bastante ressonância no clamor por democracia que
vinha das ruas, das praças e dos comícios que se espalhavam pelas cidades brasileiras.
Contudo, a partir de um tipo de resistência que não está necessariamente associado
ao desejo de poder, o espetáculo e a obra musical do disco Sem Indiretas contribuíram para
potencializar o pensamento crítico e construir um caminho em direção a democracia. Ao
mesmo tempo, demonstra como o uso da sátira pode ser um instrumento de contestação e uma
forma de resistência social importante perante a brutalidade e a corrupção dos poderes
instituídos. Assim, a intervenção social da banda Língua de Trapo foi pensada a partir da
pluralidade e heterogeneidade dos movimentos que gravitaram em torno da campanha por
eleições diretas, no sentido de uma coletividade onde se constrói uma identidade e se
organizam práticas sociais. Os processos de mediação cultural dentro de uma banda envolvem
a aproximação entre os indivíduos, a relação com grupos sociais, com a produção cultural, e
com os meios de comunicação (NAPOLITANO, 2005).
Diante disso, a obra musical da banda e sua postura nos palcos podem ser vistas
como um conjunto de manifestações culturais urbanas que se estendiam por várias cidades
brasileiras, num movimento marcado pela simultaneidade e pluralidade, durante o período de
desgaste do regime militar no final dos anos 70 e início dos anos 80. Após muitos anos de
repressão e vigilância houve uma retomada dos espaços públicos pelos jovens, diferentes
práticas culturais fizeram parte da paisagem sonora das cidades neste período. Neste sentido, a
canção é uma expressão artística com forte poder de comunicação, principalmente quando se
difunde pelo universo urbano, alcançando ampla dimensão da realidade social. Também
podem esclarecer coisas da história contemporânea que muitas vezes se supõe mortas ou
perdidas na memória coletiva, e possibilitam desvendar processos pouco lembrados pela
historiografia tradicional. Assim, a música é uma fonte documental relevante para desvendar
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zonas obscuras da história, especialmente quando se refere aos setores da camada popular de
uma sociedade (MORAIS; SALIBA, 2010).
2.3 FECHANDO A TRILOGIA: O DISCO COMO É BOM SER PUNK
Depois de um primeiro disco independente e um compacto gravados pelo selo Lira
Paulistana, a banda recebe o convite do produtor Carlinhos Borba Gato, para lançar pela
gravadora RGE o disco “Como é bom ser punk”24. Assinar com um selo tradicional e que
pertencia a Rede Globo gerou expectativas quanto às oportunidades de divulgação que esta
parceria poderia render. Todavia, não representou um salto na carreira, o material musical do
grupo talvez não atendesse aos auspícios do mercado fonográfico, seria uma aposta arriscada
para as gravadoras acostumadas a um formato seguro que pudesse vender muitas cópias num
curto período de tempo. Por isso, investir numa banda que podia ser mal interpretada pelo
público quem sabe não estivesse nos planos da emissora.
É questionável, inclusive, se conseguiriam reproduzir o sucesso dos shows na vitrola,
a recepção passiva não tinha muito sentido, pois faziam um tipo de música que precisava de
uma ritualística para se realizar, de um teatro que favorecesse a interação com o público, ou
de um festival universitário onde as sátiras políticas eram sempre bem recebidas. Por isso, o
fato de gravar pela RGE na prática não representou um salto na carreira da banda, como
afirma Laert:
O fato de a RGE pertencer a Rede Globo não resultou em muita coisa pra nós. Teve
alguns bônus interessantes, todo mundo que gravava por algum selo que fosse da
Globo, como a Som Livre ou RGE, automaticamente acabava se apresentando no
Chacrinha, e a gente fez duas vezes. Pra nós foi um orgulho fazer o Chacrinha, o
cara era o máximo, um Gênio da comunicação, o velho guerreiro, só isso já valeu ter
gravado pela RGE25.

Embora valorize a participação histórica no programa do Chacrinha o vocalista não
esconde o lamento quanto a repercussão do disco. A parceria com uma grande gravadora seria
crucial no deslanchar da carreira, o passaporte para o futuro, um trampolim para atingir o
grande público e a fama nacional. Este desencanto também foi expresso nas palavras do
vocalista Pituco Freitas, que em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo não escondeu sua
24

O álbum é composto por um conjunto de 12 músicas que são as seguintes: Fraude (Laet Sarrumor), Donos do
mundo (Laert Sarrumor), Deusdeti (Carlos Melo), Country os brancos (Carlos Melo, Lizoel Costa), Samba
enredo da TRP (Carlos Melo, Laert Sarrumor), Como é bom ser punk (Carlos Melo), Os metaleiros também
amam (Carlos Melo, Ayrton), Força do pensamento (Carlos Melo), Coquetel beneficente (Joao Lucas, Carlos
Melo), Um brasileiro em Paris (Carlos Melo), A vingança do hipocondríaco (Carlos Melo, Celso Mojola),
Conspurcália (Laert sarrumor), Amor à vista (Laert Sarrumor).
25
Entrevista para o canal Partiualasca intitulada “Entrevista com os ‘avós dos mamonas assassinas". Disponível
em: https://www.youtube.com/watch?v=NNKIydhTu-s. Acesso em: 13 de agosto de 2017.
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insatisfação. Em sua opinião, houve pouca divulgação “e mesmo quando ela existiu as
músicas foram afastadas da programação por serem consideradas herméticas” (WALSH,
1986, p. 17).
A gravação do disco teve a participação da dupla Deni e Dino da Jovem Guarda, do
músico multi-instrumentista Caçulinha26, que fez o acordeom em Deusdete, e também do
violeiro Almir Sater, ainda no início de carreira. Nesta época, para a gravação do LP, também
houve um realinhamento interno do grupo que teve a entrada do baterista Nahame Casseb
(Naminha) e no contrabaixo e arranjos, o Mario Campos.
Figura 13 – Capa do disco Como é Bom ser Punk

Fonte: LP Como É Bom Ser Punk. São Paulo: RGE, 1985. 1 disco sonoro.

Neste disco, lançado em 1985, o objetivo não consiste na análise dos parâmetros
estéticos da dimensão material, como feito nos anteriores, algo que demandaria fôlego e
talvez não atendesse os ensejos desta parte do capítulo. Além disso, já foi feito algumas
observações sobre a ilustração da capa na biografia escrita sobre a banda, como podemos ver:
A capa do vinil Como é bom ser punk foi feita em plena criação musical do disco.
No estúdio que acontecia a gravação do álbum, tinha uma folhinha de calendário
com a obra de Francesco Guardi, Gala Concert (1782). Foi aí que Laert teve a idéia
de usar o quadro de Guardi e escrever o nome da banda com letras vermelhas, que
dão a impressão de escorrimento de sangue para a capa do LP (VALENTIM, 2017,
p. 62).

Não obstante, a proposta aqui é tecer uma discussão sobre as canções e suas
aproximações com as temáticas da época, sendo que algumas foram compostas no calor do
26

Este músico ficaria famoso por sua passagem pelo programa Domingão do Faustão, da Rede Globo.
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ano de 1985 e catalisaram fatos históricos deste momento. Isto sem deixar de observar a
relação do disco com os trabalhos anteriores, que foram produzidos dentro de um horizonte de
expectativas que tinha como marco político a campanha por eleições diretas. Se pensarmos
nesta perspectiva é possível visualizar uma espécie de conclusão da trilogia política, muita
coisa de que se esperava acontecer já tinha acontecido e o desfecho não fora dos melhores,
depois de tantos debates e mobilizações em torno de um projeto de país, um cansaço tomou de
assalto a população, e esta atmosfera foi canalizada pelo disco.
Olhando esta obra com os olhos do presente é como se pudéssemos mirar o futuro do
passado, onde a frustração política se transforma num ceticismo total em relação aos destinos
do país. É de se imaginar que depois dos anos obscuros da ditadura militar e de uma fatigante
luta por participação na política, a população tenha sido tomada por uma ressaca cívica. Esta
apatia se justifica porque não houve uma grande transformação de base estrutural na
sociedade, o resultado não foi o almejado, a transição para o governo de um presidente civil
foi feita de forma indireta, não dando a possibilidade de o povo decidir seu destino. Para
piorar, o presidente Tancredo Neves, eleito pelo colégio eleitoral não chegou a ocupar o posto
de presidente, teve complicações de saúde e morreu antes de assumir seu mandato. Com isso,
houve a consequente sucessão por seu vice, José Sarney, que até o fim de seu mandato em
1990 enfrentou uma série de crises econômicas que elevaram sobremaneira as taxas de
inflação e de juros no país.
Para costurar a narrativa do disco as canções obedecem a uma perspectiva de análise
um pouco genérica, uma vez que o objetivo é fazer uma discussão geral sobre a temática das
letras, buscando sempre uma conexão com o contexto histórico. Os discos anteriores foram
mais privilegiados para os objetivos da pesquisa, já que na dimensão estética, material e
gráfica tinham uma conexão mais direta com o contexto político da época, por isso foram
analisados mais detidamente em seus detalhes. Já neste disco, a ênfase é nas canções, não que
os motivos gráficos não gerem uma boa discussão sobre o movimento punk no Brasil, por
exemplo, mas o intento aqui é diagnosticar em que ponto o disco encerra as discussões
presente nos anteriores. Observa-se que não se constitui em sua totalidade de canções inéditas,
algumas já estavam presentes nas turnês “Obscenas Brasileiras” e “Sem Indiretas”, portanto,
com uma relação contextual que antecede a gravação do primeiro e do segundo disco.
As vociferações em torno da campanha pelas diretas silenciaram e a banda soube se
reinventar no transcorrer do tempo, sempre trazendo atualidades para o texto das letras. Esta
mudança no discurso começou a se delinear com o Show “Nova Retórica”, ainda no ano de
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1984, na transição entre o compacto Sem Indiretas e o disco Como é Bom ser Punk. Nesta
altura a banda já tinha se profissionalizado e o próximo disco só vinha consolidar esta
transformação, como podemos ver no artigo “Língua: o som brega em um ambiente punk”:
Apesar de chamar-se “Nova Retórica” o show do Língua no Sesc Pompéia é o mais
punk dos espetáculos que São Paulo já viu. Este é o objetivo do conjunto no palco.
Incomodar com humor. Diferente de seus shows anteriores, o Língua se apresenta
despido do amadorismo que caracterizava suas apresentações. O conjunto se
profissionalizou e ganhou muito em termos de presença em palco. O espetáculo é
estruturado em blocos musicais, intercalados por intervenções da rádio Matraca,
programa que o conjunto apresenta todo sábado às 6 horas da tarde na rádio USP27.

O disco Como é Bom ser Punk pode ser interpretado como o fechamento de um ciclo
e um divisor de águas na carreira da banda. O momento de uma profunda crise de identidade,
o dilema entre aderir ao grande mainstream ou continuar sobrevivendo no nicho underground.
Não fazia sentido uma obra apegada a acontecimentos políticos do passado, a sátira precisaria
tornar-se atual, abranger outros aspectos da sociedade, como os personagens urbanos
encarnados na figura do punk, do metaleiro, do ex guerrilheiro, ou mesmo do homossexual
2.3.1. “Nova retórica ou o velho humor?”: análise das canções
A canção que abre o disco, “Fraude”, de Laert Sarrumor, é um autorretrato irônico de
uma revolta generalizada e uma insatisfação contra tudo. Uma crítica que acontece inclusive
na opção em parodiar a new wave “empurrada goela abaixo” pelo mercado fonográfico na
década de 80. Não por acaso, foi considerada um “manifesto”, comparável a “Marginália II” e
“Geléia Geral”, de Gilberto Gil, pelo crítico de música Maurício Kubrusly, em matéria na
revista Som Três, em 1985. Em seus registros textuais, como veremos adiante, também
estimula uma leitura sobre os impactos do mundo globalizado na vida de um jovem urbano,
que interage com o mundo a sua volta e torna-se mais suscetível as transformações aceleradas
da modernidade. A música também incita refletir sobre a crise de identidade que aflige o
indivíduo moderno. Este processo de transformação que está deslocando as estruturas sociais
e abalando os indivíduos presos a processos mais duradouros, a modelos de referencia que
ofereciam sustentação, estabilidade:
Um tipo diferente de mudança estrutural está transformando as sociedades modernas
no final do século XX. Isto esta fragmentando as paisagens culturais de classe,
gênero, sexualidade, etnia, raça e nacionalidade, que, no passado, nos tinham
fornecido sólidas localizações como indivíduos sociais. Estas transformações estão
também mudando nossas identidades pessoais, abalando a idéia que temos de nós
próprios como sujeitos integrados (HALL, 2003, p.9)

27

Artigo “Língua: o som brega em um ambiente punk”. Folha de S. Paulo, 22 jun. 1985, Ilustrada, p. 59.
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Na perspectiva do autor existe uma “descentração do sujeito” que fragmenta as
identidades e traz uma perda de referências, algo que mexe com as identidades individuais.
Este duplo deslocamento decorre de um processo de “descentração dos indivíduos tanto do
seu lugar no mundo social e cultural quanto de si mesmos – constitui uma ‘crise de
identidade’ para os indivíduos” (Idem). Isto decorre de um fenômeno transformador que nos
impele ao questionamento sobre a maneira como nos relacionamos com a própria sociedade.
Na medida em que a identidade consegue se desprender do meio social, que não oferece mais
sustentação, as certezas vão sendo aos poucos desconstruídas e tudo fica em suspensão, a
rigidez que recobriu a sociedade por décadas vai se esfacelando, num processo tão abrangente
que coloca em questão até mesmo a modernidade.
Envolta numa atmosfera musical de rock oitentista, levada de contrabaixo, guitarra,
bateria e arranjos de teclados, a letra ganha significado na performance do intérprete e a
mensagem traz um pessimismo, uma sensação de fracasso, de impotência diante dos
acontecimentos. Denominada como a “década perdida” os vindos de 1980 ficou marcado por
uma profunda crise econômica e um ceticismo com o futuro, isto se refletia no humor das
pessoas, na opinião pública, nas manifestações artísticas, e, sobretudo na música. Ao mesmo
tempo deixa transparecer um desencantamento ideológico, afinal era o último quarto de um
século que presenciou duas guerras mundiais, prometeu civilidade e trouxe barbárie. Na
América do Sul em particular, a ferida aberta de ditaduras que se instalaram no continente
ainda não havia cicatrizado e o fantasma destes tempos ainda assombravam. Já na política
internacional, a guerra fria ainda dividia os países, ao ponto que colocava em conflito duas
correntes ideológicas antagônicas, o socialismo e o capitalismo, e isso por sua vez
influenciava a política de diversos países ao longo do globo.
Em alguns momentos a música revela uma angústia do personagem consigo e com a
sociedade que o contorna, uma insatisfação com os padrões estabelecidos, um inconformismo
característico do movimento punk, que visava exacerbar o grotesco das coisas. A crise
existencial do narrador se revela logo nos primeiros versos, algo que se corporifica no quase
estado de catarse do intérprete e compositor Laert Sarrumor. No desenrolar da música a
apreensão fica no ar, o ceticismo com o mundo e as pessoas ao seu redor dão a tônica da
narrativa. A primeira estrofe deixa transparecer o desespero com a realidade, a depreciação de
si mesmo, um sentimento de derrotismo em relação ao peso do sistema, vejamos:
Eu me angustio, eu me angustio, me deprimo, fico mal, eu fico mal
Eu sou um imbecil, eu sou um imbecil
Um cretino, um mentecapto, ah! eu sou um idiota,
Ou, um idiota (...)
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Acompanhado de uma cadência rítmica uniforme o narrador se dirige ao mundo a
sua volta, deixa no ar uma interpretação sobre o comportamento das pessoas, que muito
falam, reclamam, mas que na prática não fazem nada para mudar a realidade “eu abomino
aqueles que vivem reclamando de tudo”. O verso chama a atenção da crítica que não constrói
e nem aponta caminhos “eles falam isso, falam aquilo, mas eles nada fazem e se acham muito
bem”. Também existe o chamado para a autocrítica, a reflexão sobre o papel do indivíduo
dentro de uma sociedade, que muitas vezes acha que o dever de cidadão consiste apenas em
apontar os erros, denunciar o mundo a sua volta, quando na verdade é muito mais que isso, e
se pensarmos na classe política o dever se estende em apresentar propostas de mudança nos
rumos do país.
Na mesma medida em que os versos anteriores criticam os que falam de mais, os
próximos versos apontam que são igualmente inúteis aqueles que falam de menos, que não se
manifestam diante das injustiças sociais, é uma provocação aquelas pessoas que vociferam
apenas da poltrona de suas casas. Em grande medida, podemos interpretar como críticas aos
jovens de classe média que se rebelava contra o sistema, as convenções sociais e as
disparidades do país, mas no fundo não conseguiam sair do individualismo e não escapavam
da alienação do sistema que contestavam. Neste sentido, a narrativa da canção está em
harmonia, segue uma relação direta com a provocação do título do álbum “Como é bom ser
punk”. Na mesma medida, em que a canção invoca o conformismo de determinadas pessoas,
ela remete a pensar até mesmo o movimento punk, que dentro de sua transgressão não
consegue, ou não tem esta pretensão, de intervir numa realidade mais abrangente.
No próximo verso o narrador também diz que abomina as pessoas que acham que
fazem alguma coisa e na realidade não fazem nada, algo muito comum no discurso de
políticos que enfatizam suas realizações como se isso fosse suficiente, o discurso hipócrita de
acreditar fazer alguma coisa de útil, mas que na realidade tudo fica no campo da retórica. A
interpretação da letra nos leva para vários caminhos e objeções possíveis, mas o mote central
é a crítica aos ditames da modernidade e as contradições deste período, a idéia de que o
passado é sinônimo de atraso. A provocação aos modismos, ao politicamente correto, os
indivíduos são comparados aos robôs programados para agir e pensar de acordo com as
imposições da modernidade uniformizadora, numa condição doentia de submissão aos
caprichos deste modo de vida. Vejamos como isso se manifesta na letra:
(...) Moda, tudo é moda, mas não há nada que incomode,
Que atinja ou melindre
Os donos das consciências, da sua (ridícula) consciência
É triste ver tantos robôs fabricados, programados, esquematizados
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Com passos ensaiados, excêntricos, esquizofrênicos
Em nome da modernidade, ou, modernidade
Entra década e os cabelos crescem,
Sai década e encurtam os cabelos (…)

Neste sentido, os versos apontam para a volatilidade da moda, onde o que pode ser
bacana hoje pode não ser amanhã, entra década e sai década os cabelos mudam de tamanho, e
o que fazia parte de uma moda do passado pode ser retomada no presente. Não existe uma
linha evolutiva, a sociedade pode tanto progredir no campo material e das idéias, quanto
regredir e se tornar mais conservadora. Nos versos finais uma citação da canção Como Nossos
Pais, do cantor e compositor Belchior, talvez para mostrar que embora a modernidade tente
passar a idéia de um presente contínuo algumas coisas voltam do passado, se repetem, e em
muitos casos ainda vivemos os mesmos dilemas de nossos pais.
(...) Só vendo só como é que dói, só vendo só como é que dói
Saber que só tem uma rádio em que se manifesta lá em Niterói
E de resto não vai nada nem melhor e nem pior
Nós ainda somos os mesmos e vivemos, nós ainda
Somos os mesmos e vivemos
Nós ainda somos os mesmos e vivemos como o Belchior.

Nos últimos versos um autorretrato, um manifesto irônico contra a realidade
opressora que impedia suas músicas de serem tocadas. As músicas só tiveram lugar garantido
na Excelcior FM, na gestão de Maurício Kubrusly em 1982, que abriu espaço para as bandas
do cenário independente. Como diretor artístico criou o slogan “a única rádio que não toca a
mesma faixa duas vezes”28. Nas palavras de Lizoel Costa, guitarrista do grupo, embora
lotassem teatros o grupo vivia a margem do mercado “Somos como o jornal ‘Planeta Diário’,
que corre a margem, mas todo mundo conhece”29.
Na canção Donos do Mundo, de sonoridade infantil aparentemente ingênua, a crítica
se dirige a indústria de entretenimento voltada ao público infantil, isto se reforça na entonação
do intérprete que simula a voz de uma criança. O sentimento de desilusão e frustração com os
rumos do país também permanece, dando a ideia de que o povo foi ludibriado por um discurso
enganoso, prometeram um país que não existia. Como bem provoca o primeiro verso, “eles
fazem um mundo infantil, de fantasia pureza e sonho”, muitas vezes descolado da realidade,
numa idealização que não condiz com uma democracia que ainda engatinha. A roupagem
sonora de música infantil tem o propósito de fustigar a indústria fonográfica voltada para este
28

Informações retiradas do site Wikipédia. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Excelsior_FM. Acesso
em 03 set. 2017.
29
Reportagem local do Jornal Folha de São Paulo no dia 20 de junho de 1985, Ilustrada, p.41, com o título “O
novo trambique do Língua”.
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seguimento da população. A música neste caso era tratada como mercadoria e também vista
como um poderoso mecanismo de controle do imaginário infantil. Ainda que a canção não
tivesse este objetivo, alguns versos nos aludem pensar na hipótese de um duplo sentido, ao
passo que compara a criança frequentemente seduzida por promessas fúteis com o controle
simbólico do estado sobre a sociedade. Isto se aplica se pensarmos na parcela menos instruída
da sociedade e mais vulnerável ao paternalismo dos governantes, numa relação quase infantil.
Do mesmo modo que as críticas podem ser interpretadas como dirigidas ao regime militar,
também se estende para a sociedade de consumo. A suposta facilidade na aquisição de bens
materiais de consumo não supriu as necessidades elementares, a população não precisava
somente da realização de seus desejos e sim de uma transformação profunda na ordem social.
Na sequência o autor retoma a ideia de um pessimismo com o futuro, de um
horizonte não muito promissor, quando cita “mas hoje o que se vê pelo Brasil é a sombra de
um futuro medonho”. Isto revela a descrença com os rumos do país, o cidadão ainda não tem
consciência da sua representatividade dentro do sistema político, não sabe ao certo o seu papel
dentro sociedade. Levanta a discussão sobre o tipo de relação que a sociedade estabelece com
as crianças. Reflete sobre a importância de investir na formação humana na construção de um
país, não apenas a partir de políticas públicas voltadas para a educação, mas estabelecendo
regras que ponham limites na predatória indústria de entretenimento infantil. Na década de
oitenta do século passado, as televisões brasileiras foram invadidas por uma avalanche de
programas voltados ao lucrativo mercado infantil, podemos citar como exemplo o Programa
da Xuxa, na Rede Globo, que por ser um canal aberto alcançava grandes picos de audiência.
Nos intervalos dos programas infantis a indústria do brinquedo e de produtos voltados para
crianças invadiam os comerciais, onde numa psicologia da fabricação dos desejos, o campo
do simbólico era perversamente explorado pelos publicitários.
Criança não é imbecil, criança não é fantoche
Nós queremos a nossa alegria
Mas com muita verdade, franqueza e deboche (…)

Se repararmos existe uma linha de continuidade com a narrativa da canção anterior,
se antes a modernidade era contestada agora os mecanismos de controle do estado e da
indústria cultural que se alimentam da ingenuidade da população para se perpetuar, também
são questionados. O país ainda não tinha elegido um presidente pelo voto popular depois da
queda dos militares, então é concebível que a canção estabeleça uma relação metafórica da
população, bestializada, e que ainda não tinha sua liberdade de escolha, com uma criança que
ainda vive sob a égide dos pais e tem suas vontades controladas.
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(...) Balão é o cacete, nós queremos é dinheiro
Para comprar um sorvete, chega de chupar o dedo
Balão é o cacete, nós queremos é dinheiro
Esse mundo é todo nosso e nós sabemos que nunca é cedo.

Ainda que exista uma força imbecilizante para exercer a dominação, a resistência e a
negação a tudo isso também pode ser percebida na estrofe acima, o sentimento não é de total
passividade. É uma década em que a rebeldia do rock ditava a regra no Brasil. Como podemos
ver no verso da canção Inútil da banda Ultraje a Rigor a insatisfação era geral, assim como em
Donos do Mundo, o sentimento de imaturidade da população também foi captado nos versos,
“a gente não sabemos escolher presidente, a gente não sabemos tomar conta da gente”. Isto
reflete em grande medida, as inquietações de uma geração incrédula, que denunciava a
letargia do povo, mas ao mesmo tempo não tinha uma atuação muito pragmática. Talvez o
cansaço depois de um período de intensas manifestações por eleições diretas possam explicar
esta apatia. Mais objetivamente podemos aludir que o verso “balão é o cacete nós queremos é
dinheiro” se refere ao programa Balão Mágico30, da Rede Globo, que buscava promover uma
série de produtos industrializados para o público infantil, e também um consumo musical,
pois o programa era apresentado pelo grupo Turma do Balão Mágico, um dos maiores grupos
infantis da história brasileira, cujas canções fazem parte do imaginário de quem foi criança na
década de oitenta.
Na canção Deusdéti, de autoria de Carlos Melo, a trama se desenrola a partir do
romance de um marxista com uma moça alienada. Os conflitos desta relação são bem
explorados na música que revela dois espectros de pensamentos opostos, de um lado um
militante do partido comunista, um jovem engajado e de posicionamento crítico em relação
aos valores burgueses, e do outro uma jovem de família conservadora cujo pai era membro da
Opus Dei e a mãe da Liga das Senhoras Católicas. A letra se desenvolve com as reclamações
do rapaz em torno dos costumes da namorada, seus gostos americanizados, suas leituras
supérfluas, as atividades de lazer voltadas para o consumo, na verdade é um desabafo contra
os valores burgueses. Vejamos alguns versos:
Igual Deudéti, juro por Deus, não existe
A marvada só lê Capricho e livro da Agatha Cristie
Além do mais é metida a grã-fina, adora homem com
Fedor de gasolina que sina, que sina,
Em veis de ela estudá os pobrema da guerrilha urbana
só quer saber de escuitar música americana estrambólica (…)
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Programa infantil da Rede Globo apresentado pelos membros do grupo musical brasileiro Turma do Balão
Mágico. Esteve no ar entre 07 de março de 1983 e 28 de junho de 1986.
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A narrativa coloca em contraste dois tipos de jovens, aquele que participava das
guerrilhas urbanas, se arriscava na luta armada pondo a vida em risco, e aqueles que se
mantinham omissos, preferiam não se envolver, nem abrir mão dos prazeres efêmeros e de
suas vidas confortáveis e seguras, por uma causa comum. Como nas canções anteriores, a
trama amorosa também serve para fazer uma reflexão sobre a sociedade de consumo
encarnada na namorada alienada do militante.
Antes do refrão precede uma parte declamada que ganha suspense a partir dos
arranjos do acordeom, único instrumento utilizado até entrar a parte cantada da letra.
Revestida numa modinha de viola a música se torna engraçada, o sotaque do caipira paulista
na voz do intérprete deixa a atmosfera ainda mais hilária e descontraída. Talvez se a letra
tivesse sido verbalizada num outro ritmo, de rock pesado, por exemplo, possivelmente
ganharia uma conotação mais séria. No registro textual da letra é satirizada a rigidez dos
partidos comunistas, a doutrina, o dogmatismo, a intolerância com tudo aquilo que representa
uma afronta aos ideais de igualdade social. A todo o momento a música explora os opostos da
relação, “enquanto eu falo o tempo todo em Che Guevara ela frequenta os Ta Matete”, isto é,
duas visões de mundo são expostas, duas ideologias antagônicas são representadas, de um
lado um dos ícones da esquerda latino americana e do outro uma boate da moda paulistana na
época, símbolo da cultura de massa.
Na faixa Como é bom ser punk, que dá nome ao disco, a crítica se dirige ao falso
punk, aquele que age de maneira irracional, o produto genérico do movimento, que se
espalhou pelo mundo ocidental e nos idos de 1985 chega ao Brasil com força. Por isso, é
normal que o debate sobre este novo comportamento estivesse contemplado na obra do
Língua de Trapo, uma banda que emerge de uma classe média urbana da maior cidade do
país, e possivelmente catalisou diversas tendências estéticas e comportamentais. Esta
metrópole se tornou um laboratório para o experimentalismo, movimentos como a Tropicália,
a Vanguarda Paulista, se não tiveram origem se realizaram na cidade. Um lugar de fusão de
diversas etnias e de fluxo constante de imigrantes, uma cidade cosmopolita. A análise não se
restringe apenas na música e no texto poético, mas se dirige a performance do intérprete
Pituco Freitas31, que revestido de uma vestimenta formal, terno e gravata, busca criar um
efeito de contraste com o jovem punk, muitas vezes subversivo na sua estética. A rebeldia se
estendia ao corte de cabelo, as tatuagens, aos brincos, e, sobretudo no comportamento
provocativo em ralação ao conservadorismo da sociedade. Já a canção começa num embalo
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No show disponibilizado no Youtube, não é possível saber com exatidão a data nem o local de apresentação,
talvez pela qualidade da gravação uma aproximação que nos leva ao início da década de oitenta.

93

de canto lírico para transparecer uma atmosfera de seriedade, logo quebrada com o arroto do
intérprete que em seguida retoca seu terno com as mãos, o contraste também se estende ao
arranjo musical. Ao contrário do ritmo pulsante de bateria, guitarra e contrabaixo que
caracterizam a música punk, a voz solo se adelgaça ao fundo de um órgão melancólico e
uniforme, dando um ar de monotonia e linearidade.
A observação satírica do comportamento dos punks é um registro de um compositor
que possivelmente convivia com estes personagens rotineiramente, já que o habitat dos punks
eram as ruas, os espaços públicos e o meio urbano. No Brasil, o movimento teve a
peculiaridade de emergir ainda nos períodos finais da ditadura militar, e vinha se somar a
outras diversas manifestações e demandas sociais, por exemplo, as campanhas por eleições
diretas, as greves dos metalúrgicos do ABC paulista, o movimento estudantil. Em canções
analisadas anteriormente foi discorrido sobre a emergência de novos personagens e um novo
tipo de intervenção na ordem política, do mesmo modo podemos entender o movimento punk
como parte destes novos atores sociais, que atuam numa via não institucionalizada de
representação política. Na letra conseguimos visualizar os espaços de sociabilidade destes
jovens, como, “lá no metro se encher de alfinetes”, muito possivelmente, podemos aludir que
a concentração destes jovens se dava no metro, onde a exposição conseguia chocar com mais
precisão as pessoas comuns, os passantes, transeuntes, ainda que não obedecessem alguns
padrões de comportamento, estes jovens gostavam de ser vistos. Neste caso, o espaço urbano
longe de ser um ambiente automatizado pela “produção e consumo de massa de bens
materiais”, é um lugar onde as individualidades se expressam “em que as marcas de
diferenciação social são conferidas em larga medida pela posse e pela aparência” (HARVEY,
1989, p.15). Neste sentido a cultura punk é uma forma de afirmação social do diferente, a
linguagem de indivíduos que não podem ser disciplinados pelos totalitarismos das cidades e
nem por sua pretensão unificadora. David Harvey no dialogo com Raban afirma que a cidade
é “um lugar onde o fato e a imaginação simplesmente têm de se fundir”, onde as pessoas
podem representar distintos personagens, se reinventar com uma “relativa liberdade para agir
como queiram e se tornar o que queiram” (p.17). Em contrapartida, o autor alerta sobre as
possíveis consequências da vida urbana e inspirado nas ideias de Raban afirma:
Demasiadas pessoas perdiam o rumo no labirinto, era fácil demais nos perder um
dos outros e de nós mesmos. E se havia algo de libertador na possibilidade de
representar muitos papéis distintos, também havia alguma coisa estressante e
profundamente desestabilizadora em ação. Por trás de tudo isso estava a tenebrosa
ameaça da violência inexplicável, a companhia inevitável da onipresente tendência a
dissolução da vida social no caso absoluto.
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Na letra observamos a estratégia de exagerar nos estereótipos, não para reforçá-los,
mas desconstruí-los, chamar atenção para as imagens criadas sobres estes personagens
urbanos. Os versos ressaltam os clichês o tempo todo e desperta a reflexão sobre o imaginário
em torno destes sujeitos marginalizados, muitas vezes descolado da realidade, por isso a
provocação logo no início da música:
Como é bom ser punk,
Descer logo o porrete
E lá no metrô
Se entuchar de alfinete
Como é bom ser punk,
A mãe degolar
E a vovozinha
No varal pendurar (…)

O punk é visto quase como um bárbaro, incivilizado, que tem costumes
transgressores comparados a “comer toda uma jaca entrar num coletivo e vomitar na catraca”,
alguém que busca escandalizar, causar estranhamento na sociedade. Esta descrição grotesca e
quase infantil da letra se reveste de um arranjo uniforme de piano, que se repete a música
inteira numa melancolia que beira ao tragicômico, o ritmo se desenvolve lento e monótono.
No punk rock ainda que a música tenha uma estrutura curta e simples, o ritmo é acelerado.
No último verso é sintomática a menção aos office-boys, uma atividade muito
exercida pelos punks, que em sua grande maioria vinham das periferias das cidades, e tinham
dificuldade de se inserir no mercado de trabalho por conta de sua aparência e vulnerabilidade
social. Eram em maior escala, oriundos de famílias pobres e trabalhavam, em sua maioria,
como office-boys, bancários ou recepcionistas:
(...) Como é bom ser punk,
Só uma coisa me dói
É esperar o apocalipse
Tendo que ser office-boy (...)

Na matéria do jornal Folha de São Paulo de novembro de 1996, intitulada “O
movimento PUNK no Brasil” é possível ter uma dimensão de como este movimento se
desenvolveu no país. No texto, a jornalista Erika Sallum relembra que enquanto os Ramones e
os Sex Pistols se apresentavam na Europa e nos EUA, bairros como Tucuruvi, Casa Verde e
Vila Carolina, fervilhavam na zona norte de São Paulo em 1977. Este movimento começa
ganhar força em São Paulo no fim desta década, é importante lembrar que o movimento punk
no Brasil ganhou contornos próprios, pois veio um pouco desfigurado e não absorveu de todo
as referências externas, ainda existia um controle da censura sobre o material que vinha de
fora, revistas, discos, livros. O movimento punk no Brasil teve que se realinhar após a morte
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por overdose em 1979 de Sid Vicious, integrante do Sex Pistols, banda ícone do movimento.
Depois deste episódio, que acabou levando ao fim da banda o movimento acaba sofrendo um
grande abalo, muitos diziam que tinha morrido e a mídia buscava esvaziar o movimento,
enfraquecê-lo. Porém, no início da década de 1980 circula a ideia de que o punk não morreu,
era muito difundida a expressão “Punk's not dead”, e este ressurgimento no Brasil possibilita
a proliferação de diversas bandas, dando vitalidade ao movimento, em São Paulo o espaço de
convergência, de encontro destes jovens, se dava quase sempre na estação São Bento do
metrô e na loja de discos e camisetas “Punk Rock”, no centro da cidade.
Na matéria a jornalista apresenta algumas falas de entrevistas de músicos desta época
e reconstrói o ambiente do primeiro festival punk no Brasil “O começo do fim do mundo”
cujo mantra de seus participantes era “morte ao sistema”. Este evento foi realizado no Sesc
Pompéia em São Paulo no ano de 1982 e das bandas que se revezavam nos palcos, figuravam
nomes importantes do punk rock desta época como, Inocentes, Cólera, Olho Seco, M-19,
Fogo cruzado, Ratos do Porão, Lixomania, entre outras. Nos palcos o baixista e vocalista
Clemente da banda “Inocentes” insuflava a plateia com gritos e provocações do tipo “melhor
que acabar com os banheiros do local e dar porrada na gangue adversária, é destruir o
sistema”. Este foi o auge do movimento, ainda neste ano, a Punk Rock Discos lança o álbum
“Grito Suburbano”, que reuniu algumas das bandas que participaram do festival, como é o
caso de Cólera, Inocentes e Olho Seco, um disco histórico para o punk rock nacional, com
clássicos punks ao teor de “Garotos Suburbanos”, “Medo de Morrer” e “Pânico em SP”, dos
Inocentes.
Talvez a canção do Língua tentasse criticar justamente isso, que o movimento era
refém do sistema que criticava. Denunciava a opressão, mas não se detinha nas causas desta
dominação, não intervinha diretamente nas bases estruturais deste sistema. Por se disseminar
majoritariamente entre adolescentes de 14 a 19 anos, do subúrbio, a margem das
universidades, o engajamento político não era uma marca, e sim a transgressão, a subversão
dos valores ditados pela sociedade capitalista. Como dizia o ex-integrante dos Inocentes,
Ariel, “já nascemos punks por falta de opção, somos a representação da nossa época”. O
comportamento violento nem sempre tinha uma justificativa racional, as brigas se davam por
motivos banais, como lembra João Gordo vocalista da banda Ratos do Porão “era puro
bairrismo, a gente brigava por causa de namorada, não sabia bem por que, mas brigava". Um
dos integrantes da banda punk Invasores de Cérebros, Zorro, também fala sobre estas brigas
infantis e por motivos banais “Era uma disputa para ver quem era mais punk, de um jeito
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muito juvenil, coisa de molecada”, por isso a necessidade das vestimentas, dos adereços, dos
cabelos, para se autoafirmar. No seu entendimento o Punk ia muito além de compor músicas
criticando o sistema, mas era um estilo de vida, um modo de ver o mundo “uma forma de eu
me expressar político, sócio e culturalmente”.
No caso da música punk as letras diretas e viscerais denunciavam a violência urbana,
as desigualdades sociais e o conservadorismo da sociedade. Nas táticas de resistência do
movimento, a interferência se dava por outros mecanismos e a mensagem por uma linguagem
própria e muitas vezes transmitida pela violência, algo que se mostrava nas rivalidades e
disputas entre bairros, as gangues não se entendiam e quase sempre entravam em colisão. Para
Clemente punk e violência eram indissociáveis, mas assevera que não dá para fazer
julgamentos precipitados, existiam os punks violentos, mas no geral as pessoas
generalizavam, nem todos se comportavam igualmente, não era um movimento homogêneo.
Diante de um futuro obscuro e sem grandes perspectivas esta juventude resolveu
gritar, mostrar sua cara, escandalizar a partir da estética provocativa, cabelos pontiagudos,
roupas pretas, brincos, tatuagens. Inspirados nos jovens das periferias de primeiro mundo
resolveram se insurgir contra a cultura hippie de “paz e amor”. No caso do Brasil, esta revolta,
no âmbito musical, se estendia na contestação da MPB elitista, que não representava o ideário
dos jovens de periferia.
O festival do SESC Pompéia foi marcado por uma truculenta ofensiva militar que
invadiu o espaço dos shows e levou para a delegacia grande parte da plateia, com a
justificativa de acabar com o que chamavam de desordem. Este evento que tinha o objetivo de
apaziguar as animosidades acabou acirrando ainda mais a rivalidade entre as turmas do ABC
e de São Paulo, que acabaram colidindo e partindo para a pancadaria. Na perspectiva de Ariel,
foi a partir daí, que os punks foram “perdendo espaço e voltando para os guetos”. Pois além
das divisões internas e da pressão policial, parte da imprensa publicou reportagens ressaltando
a violência e os perigos do movimento, aumentando o preconceito em relação a eles.
Na música “Os metaleiros também amam” o compositor Carlos Melo novamente usa
a estratégia de exagerar nos estereótipos. De certa forma é uma provocação sobre a
representação que se construiu em torno destes personagens urbanos, vistos muitas vezes
como insensíveis, brutos e intolerantes. Assim como na canção anterior em que o punk era a
criatura estranha e marginalizada, e que contestava tudo, agora o metaleiro também era objeto
de observação.
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Esta música projetou a banda no cenário nacional. A inscrição no Festival dos
Festivais da Rede Globo de 1985, deu mais visibilidade ao grupo, que entre vaias e
gargalhadas ficaram entre os melhores, algo que rendeu a incorporação da música no disco
“Festival dos Festivais”, gravado pela Som Livre, no qual continham as 12 músicas
classificadas.
A letra começa com uma menção ao histórico show da banda australiana AC/DC na
primeira edição do Rock in Rio, no dia 15 de janeiro de 1985.
Foi no começo do show do AC/DC, lá no Rock in Rio
Que eu a conheci e me encantei
Ela dançava feito uma paranormal
Ao som daquela banda de heavy metal
Eu me apaixonei (...)

Neste mesmo dia ainda teve a apresentação da banda Scorpions, e dos brasileiros do
Barão Vermelho, uma das poucas bandas nacionais que não foram vaiadas. Um dado histórico
deste festival é que no dia destas apresentações ocorria a eleição indireta para presidente da
república, entre Tancredo neves e Paulo Maluf. No dia do show houve diversas referências ao
acontecimento histórico, os músicos do Barão, por exemplo, subiram ao palco com
bandeirinhas nos instrumentos, o guitarrista Frejat vestido de calça verde e camisa amarela
fazia menção às cores da bandeira, o líder da banda Cazuza proferiu a seguinte frase “que o
dia nasça lindo pra todo mundo amanhã, um Brasil novo e com a rapaziada esperta”. Em
entrevista32 concedida a jornalista Leila Cordeiro da Rede Globo após show, o músico falou
deste dia histórico e da fúria dos metaleiros que ansiavam por ouvir um som pesado “os
brasileiros que abriram, seguraram uma plateia de heavy metal que é um pessoal da pesada”,
dizia ele. Também falou da expectativa em relação ao cenário político do país, quando
indagado pela jornalista sobre o momento de maior aproximação com o público durante o
show, o músico ressaltou o sentimento de esperança e de mudança catalisado na música Pro
Dia Nascer feliz, em que o público cantou junto e transbordou toda a emoção do momento.
Este dia foi um marco na história do país, que fazia a transição para um presidente civil, neste
caso Tancredo Neves.
Este evento despertou o olhar da mídia para os headbangers, pois como já dito
acima, tirando o Barão vermelho, o público fora implacável com as bandas brasileiras, não
pouparam vaias e até mesmo pedradas aos grupos que não se alinhavam ao metal pesado,
como foi o caso do Kid Abelha, que fazia um som mais alinhado ao pop rock. Este episódio
de certa forma causou impacto na mídia e ajudou a difundir a ideia do metaleiro como uma
32

Entrevista disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=GHbDuWYz6fw. Acesso em 13/082017.
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figura intransigente, antissocial, incapaz de conviver com o diferente. Provavelmente este
episódio de violência motivou a composição da música do Língua, que traz o lado mais
radical e dogmático deste personagem atrelado à cultura anglo-saxônica e pouco tolerante
com aquilo que não representa os seus ideais de “boa música”. Mas o certo é que o rock, e
mesmo sua vertente mais pesada, se aclimatou em diversos países e assumiu uma linguagem
própria, como no caso da banda brasileira Sepultura fundada em 1984 pelos irmãos Max e
Igor Cavalera, e que conquistou uma legião de fãs no mundo inteiro. Esta visibilidade no
cenário internacional se deve a originalidade de uma banda que absorveu as referências
externas, mas não deixou de incorporar ritmos nacionais, trazendo uma nova linguagem para
o metal pesado. Segundo Edgar Morin, em seu livro, Uma mundialização plural “o rock
surgido nos Estados Unidos aclimatou-se em todas as línguas do mundo, assumindo a cada
vez uma identidade nacional”. Segundo o filósofo “constituem-se grandes ondas transculturais
que favorecem as expressões das originalidades nacionais em seu seio”. No caso da banda
Sepultura houve uma apropriação de referências da cultura indígena, uma prova disso foi o
álbum Roots lançado em 1996, que trazia na capa a imagem de um índio, e na sonoridade à
incorporação de uma variedade de instrumentos indígenas inusitados, como o berimbau,
timbal e até a percussão do Olodum. A ideia era retomar as raízes culturais do Brasil através
do metal.
No pós 1945, mais precisamente depois da Segunda Guerra Mundial, as propagandas
foram grandes difusoras de um novo padrão de vida pautado no consumo de produtos
industrializados, e a música como produto cultural não ficou imune a este processo. Difundida
através dos veículos de publicidade a modernidade significava a supressão do passado de
atraso em função de “novos tempos”, modificando radicalmente a estrutura da sociedade. A
aquisição de objetos diversos não tinha mais por meta realizar um ideal coletivo de
crescimento econômico, mas visava, acima de tudo, demarcar um gosto, um “estilo de vida”,
que permitisse mapear a posição de cada indivíduo na sociedade e assim satisfazer as
aspirações individuais de diferenciação social (BOURDIEU, 1974). Ou seja, o rock emerge
nesse cenário e carrega consigo uma imagem, um gosto, um estilo, uma estratificação dos
grupos. Com isso, existe toda uma lógica de mercado fonográfico que tenta fomentar esta
“aldeia global” de roqueiros consumidores, que mesmo com nacionalidades distintas
compartilham uma “maneira de ser”, como por exemplo, um modo de se vestir, cabelos
longos, tatuagens, enfim uma série de símbolos que estão associados à marca.
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Observamos os efeitos da globalização discutidos no parágrafo anterior, sobretudo
nos gostos e costumes destes personagens urbanos. Isto pode ser mapeado na narrativa da
letra, que se desenvolve a partir do romance de um casal de metaleiros que se conhecem no
Rock in Rio. O impacto da indústria cultural no consumo musical destes jovens da década de
80 é registrado na letra, bem como os espaços de sociabilidade, como podemos ver na menção
a rede de fast food McDonald’s, que inaugurou uma unidade na Avenida paulista no ano de
1982.
(...) Foi uma espécie de amor à primeira vista
Apesar dela ser um tanto narcisista
E new-wave demais pra minha cabeça
Com tudo isto, eu lhe dei respeito à beça
Lhe disse que curtia o B52 e fomos ao McDonald's depois (...)
(...) E taquei fogo em sua coleção dos Beatles, e em todos compactos do Sex Pistols
Nem sequer poupando os discos do Clash
Eu quero mais é que ela vá pra Marrakesh
E que por aqui não mais retorne
Pra eu curtir em paz meu Ozzy Osbourne (...)

Para fecharmos a discussão tomamos como base os estudos de José Ramos Tinhorão
(1998). Ele acredita que os efeitos da dominação econômica imposta ao povo são nocivos,
pois ao envolver a ideia de modernidade e universalidade, esquece as realidades locais. Diante
deste cenário, o universal é sempre o local de algum canto do globo e a concorrência é sempre
desigual, deixa a cultura regional em desvantagem: “o importado leva os consumidores
nacionais ao desprezo pela música de seu próprio país, que passa então a ser julgada
ultrapassada e pobre, por refletir naturalmente a realidade de seu subdesenvolvimento”.
Observa que existe uma negação da própria realidade, uma vergonha de tudo aquilo que pode
ser considerado atrasado de “mau gosto”. Na classe média este complexo de
subdesenvolvimento fica mais explícito, acarretando numa perda da “identidade cultural”,
levando estes “consumidores colonizados” ao ridículo, pois na medida em que buscam ser
modernos, não passam de estrangeiros em seus próprios países (TINHORÃO, 1998, p.13). O
autor tem um posicionamento questionável, um pouco radical, uma vez que a assimilação de
uma cultura global, não implica necessariamente na supressão da cultura local.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante da pluralidade de questões que podem ser suscitadas a partir da obra do
Língua de Trapo e das variadas possibilidades de leitura do material sonoro, textual e
performático, não é uma tarefa fácil concluir este trabalho. As possibilidades de análise ainda
trazem inquietudes e se encontram longe de esgotar. A leitura analítica da obra e da trajetória
nos possibilitou um novo olhar sobre o período de democratização do país, marcado por uma
diversidade de demandas de ordem econômica, política e sociocultural, como também por um
reaparecimento de sujeitos coletivos que estiveram silenciados nos anos de chumbo. Neste
ambiente, a banda se caracterizou por mesclar crítica política e comportamental com humor,
aproveitando de modo quase instantâneo as questões abordadas pelos meios de comunicação
de massa para as letras das músicas, proporcionando um panorama de análise distanciado
daquele veiculado pelas grandes mídias.
Depois de muita coisa já experimentada na música brasileira ao longo da década de
1970, não era tarefa fácil encontrar uma brecha para algo novo, que fugisse a regra. A solução
foi desbravar o admirável mundo novo da produção independente de discos, sobretudo porque
as grandes gravadoras não se arriscavam a investir na aventura, o que acabou conduzindo à
criatividade de bandas não só como o Língua, como de toda a Vanguarda Paulista.
Pudemos observar ao longo do trabalho que a singularidade da banda e sua intensa
produção não seriam possíveis sem a colaboração de personagens que nem sempre estiveram
na sua linha de frente. Por outro lado, a mescla de música, teatro e humor foi fundamental no
sucesso de público do início da carreira: as pessoas iam ao show também para se divertir, rir,
aliviar as tensões. Assim, se fazia necessário usar outra linguagem, sensibilizar igualmente
pelo riso, utilizando a ironia e a sátira, o deboche escancarado, por meio de uma espécie de
fusão entre musicalidade, teatro e jornalismo, o que até então não se conhecia na canção
politizada
Em termos estritamente de história da música popular brasileira, o intento não
consistia em necessariamente revolucionar musicalmente, ou inovar num gênero, mas se
apropriar dos já consolidados e desconstruí-los a partir da sátira, exagerando nos estereótipos,
nos modismos, e nos regionalismos. Este brincar com os ritmos, melodias e arranjos, esta
forma de se apropriar de gêneros musicais e seus clichês, é o que vivifica o cômico das letras
e potencializa a linguagem textual. Quando se refere ao grupo, em matéria da Folha de S.
Paulo (ALMEIDA, 1982), a cantora Simone “João Valentão” fala sobre esta falta de
pretensão em inovar num gênero uma vez que a crítica se daria justamente através dos
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“clichês que eternizam o gênero”, e termina com a seguinte expressão “o grupo executa o
corte na garganta com o engasgo do miolo de pão. Isso sim é crime perfeito”.
Sobre as possibilidades documentais para compor o trabalho, foram confrontadas
fontes escritas, sonoras e visuais, com depoimentos de personagens que fizeram parte da
trajetória da banda. Assim, foi possível vislumbrar os espaços de sociabilidade, as tensões e os
embates que permearam a formação e a trajetória do grupo. Os desafios foram não fazer as
mesmas perguntas presentes em outros trabalhos e não abrir muitas vertentes diante das
distintas possibilidades que o objeto de pesquisa permitia suscitar, buscando privilegiar o fato
de que os personagens e temas das canções convergiam para o surgimento de novos atores
sociais que nesta época emergiram de todos os cantos, num encontro no qual, em cidades
como São Paulo, culminou na luta por liberdades e por melhores condições de vida, e na
retomada dos espaços públicos.
Vimos que a banda foi uma fusão, um encontro de múltiplas visões de mundo, de
sonhos, contradições e dilemas que marcaram aqueles anos. De acordo com isso, os
componentes críticos da obra do grupo vão além do posicionamento contra o governo, mas
transbordam para a denúncia dos padrões, dos costumes, dos gostos, das regras seguidas pela
sociedade em geral, como o processo de alienação do trabalhador, os impactos da
globalização, as transformações da modernidade. Trata-se, portanto, de uma resistência acima
de tudo contra a cultura de massa, ou a trituração dela, para expor de um jeito subvertido outra
realidade, uma forma de se posicionar de outro ângulo, mais livre e descontraído, mas nem
por isso descomprometido politicamente ou pouco interessado nas imposições da indústria
fonográfica. Com isso, a dificuldade de distribuição dos discos, por exemplo, foi compensada
pelos memoráveis espetáculos ao vivo, onde se podia cutucar o sistema e tratar de assuntos
polêmicos, com o descaramento de uma autêntica língua de trapo.
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