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RESUMO 

A proposta deste trabalho consiste em estudar, no campo teórico da comunicação e consumo, 

a produção de sentidos sobre cidadania para jovens universitários de hoje a partir das imagens 

e das músicas de protesto contra a ditadura militar incluídas na telenovela Amor e Revolução 

veiculada pelo Sistema Brasileiro de Televisão em 2011-2012. As análises concentram-se nas 

cenas com as músicas Roda viva, Cálice e Prá não dizer que não falei das flores que 

ilustraram o filme de abertura dos capítulos, a representação de uma passeata em março de 

1968 e depoimentos exibidos por três meses, respectivamente. Busca-se refletir sobre os 

efeitos da veiculação de um produto cultural midiático que desenvolveu a narrativa mesclando 

fatos ficcionais e reais em um momento que a sociedade é mediada por novas notícias geradas 

pelas atividades da “Comissão da Verdade
2
” da Secretaria de Direitos Humanos da 

Presidência da República. 

PALAVRAS-CHAVE: comunicação; consumo; telenovela; ditadura militar; música. 

 

Introdução 

Neste texto são analisadas redes de memória que evidenciam as articulações entre as 

mensagens emitidas por um produto midiático cultural brasileiro – a telenovela – e a 

influência da narrativa audiovisual na produção de sentidos sobre cidadania para jovens 

universitários de hoje. Nosso trabalho partiu de uma pesquisa qualitativa com dezenove 

estudantes do ensino superior da cidade de São Paulo que foram convidados a assistir um 

vídeo editado com cenas e depoimentos extraídos da telenovela Amor e Revolução
3
. A razão 

de havermos escolhido essa teledramaturgia como objeto de estudo prende-se ao fato que, 

                                                 
1 Mestranda do Programa de Pós-Graduação da Escola Superior de Propaganda e Marketing e Comunicação e Práticas de 

Consumo (ESPM-SP), e-mail: daysema@terra.com.br 

 
2
 A Comissão da Verdade, criada pela Lei 12.528, de 18 de novembro de 2011, foi empossada em 16/05/2012 pela presidente 

da República, Dilma Rousseff. O grupo composto por sete integrantes foi criado com o objetivo de apurar violações aos 

direitos humanos ocorridas no período entre 1946 e 1988, que inclui a ditadura militar (1964-1985) e terá prazo de dois anos, 

a partir de sua instalação, para a conclusão dos trabalhos.  

 
3
 A telenovela Amor e Revolução foi veiculada em 204 capítulos pelo Sistema Brasileiro de Televisão (SBT) entre 

05/04/2011 e 13/01/2012. 
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pela primeira vez, uma emissora de televisão aberta, o Sistema Brasileiro de Televisão
4
, 

incluiu na trama ficcional cenas explícitas de torturas físicas e psicológicas além de atos de 

protestos dos estudantes universitários dos anos 1960 contra o regime militar. Ao final dos 

capítulos – durante três meses – foram acrescentados depoimentos de pessoas que direta ou 

indiretamente passaram pelas mesmas experiências.  

Para estudiosos de telenovela já é bem conhecida a gênese e a evolução do gênero. Para a 

historiadora Marlyse Meyer (Folhetim, 1996) a telenovela foi uma metamorfose da 

radionovela que por sua vez adveio do romance-folhetim publicado em jornais franceses no 

século XIX e praticamente ao mesmo tempo
5
 no Brasil. Nosso país “deu-lhe a boa forma e a 

dimensão que faria dele o primeiro gênero narrativo de exportação”. (MEYER, 1996, p. 417). 

Naquele momento surgiu o escritor francês Eugène Sue que criou o folhetim “realista” com 

personagens ficcionais em contextos reais como a Revolução Francesa de 1789. Entre 1842 e 

1843 Eugène Sue publica no “Journal dês Débats” Os Mistérios de Paris e a narrativa 

desenvolveu-se de acordo com a resposta do público, o mesmo mecanismo utilizado pelas 

telenovelas nos dias de hoje.  Apesar de Os Mistérios de Paris não ter sido considerada uma 

obra prima, foi um produto pensado para as massas, de acordo com os gostos das massas, 

numa época que o socialismo dava o seu grito de revolta. Ao mesmo tempo o formato dos 

folhetins inspirou publicações com fins educacionais, as descobertas científicas e industriais 

passaram a ser publicadas “aos pedaços” ou em forma de fascículos: “o próprio romance-

folhetim torna-se um veículo de divulgação de conhecimento que prolonga os ensinamentos 

fragmentados nos jornais hebdomadários”. (MEYER, 1996, p. 226).  

A telenovela Amor e Revolução tem essas características: foi produzida para a classe C 

brasileira e contou uma parte da história do Brasil em consonância com os fatos em pauta nos 

meios de comunicação relativos à supressão dos direitos humanos ocorridos durante o período 

militar. Ressalte-se que em 2011 foi aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pela 

presidente Dilma Rousseff a lei que criou a “Comissão da Verdade”. Recorremos a Baccega 

para apoiar nossa ideia: a comissão criada com o objetivo de apurar violações aos direitos 

                                                 
4
 O SBT é uma emissora de televisão aberta que tem como público principal integrantes das classes C e D. Amor e Revolução 

foi sua primeira telenovela a trazer relatos reais ao final de alguns capítulos. Na televisão brasileira, tal recurso foi utilizado 

pela Rede Globo (líder de audiência) em algumas telenovelas. A primeira foi Páginas da Vida (2006-07), mas merecem 

destaque também O Clone (2001-02) e Viver a Vida (2009-10). 

 
5
 Alexandre Dumas, romancista e dramaturgo francês somente m 1838 aceitou publicar o romance O Capitão Paulo em 

pedaços e este também foi primeiro romance-folhetim a sair no “Jornal do Commércio” no Brasil, no mesmo ano. 
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humanos ocorridas no período entre 1946 e 1988, que inclui a ditadura militar (1964-1985) 

estimulou, mesmo antes de sua instalação formal, o debate ideológico à luz dos fatos que, até 

então, estavam sob sigilo ou sem divulgação. A telenovela teve cinco pontos de audiência em 

média, na Grande São Paulo, atingindo assim aproximadamente 300 mil domicílios (equivale 

a aproximadamente 1,2 milhão de pessoas) e para estes espectadores a trama ficcional, 

acrescida de história oral, fez parte do seu cotidiano: 

A telenovela reflete/ refrata o contexto social, respeita o tempo e espaço históricos da 

sociedade da qual emerge e trata dos grandes temas do cotidiano, os quais são alçados 

à condição de elementos do universo ficcional. Tem sua verossimilhança construída 

no interior da narrativa. É desse modo que a ficção colabora, ela também, com a 

atualização dos mitos fundadores da nacionalidade principalmente no âmbito dos 

valores. (BACCEGA, 2012, p. 1298). 

Nessa pesquisa interessava-nos saber qual o efeito de sentidos para os jovens de hoje – 

considerando que vivemos em um regime democrático – ao tomar contato com o discurso da 

teledramaturgia referenciado na história do passado quando a sociedade encontrava-se 

cerceada de sua liberdade de expressão. Para pesquisadora Christa Berger “o trabalho da 

memória se submete a duas exigências: fidelidade ao passado e utilidade ao presente e 

futuro”. (BERGER, 2010, p.31) 

O vídeo utilizado para pesquisa incluiu um trailer de cinco minutos da telenovela, o filme de 

abertura dos capítulos, cenas de representação de uma trágica passeata em março de 1968, que 

resultou no assassinato do estudante secundarista Edson Luís no Rio de Janeiro, e cinco 

depoimentos. Os testemunhos representaram as ideologias políticas em campos opostos: de 

um lado os defensores do regime que se auto denominou “revolução de 1964” pelas vozes dos 

militares Jarbas Passarinho
6
 e Sebastião Curió

7
; do outro lado, os que se opuseram contra o 

governo militar 64-85 e ao qual se referem como “golpe civil-militar de 1964” incluiu a 

jornalista Rose Nogueira
8
, o atual senador pelo estado de São Paulo, Aloysio Nunes

9
 e o 

advogado Carlos Araujo
10

.A abertura, a passeata e os depoimentos tiveram como sonoridade 

                                                 
6 Jarbas Passarinho foi ministro da Educação no governo do General Costa e Silva e foi um dos que assinaram o Ato 

Institucional n. 5 em 13/12/1968. 
7 O Coronel Sebastião Curió foi o comandante da ação militar que exterminou a “Guerrilha do Araguaia de 1974” onde os 

militantes de oposição ao governo se preparavam para derrubar o governo pelas armas. 
8 Rose Nogueira era jornalista do jornal “Folha de São Paulo” e protegia em sua casa pessoas que eram procuradas pela 

polícia política. 
9 Aloysio Nunes era estudante de Direito, colaborava com grupos que enfrentavam a ditadura e conseguiu exilar-se saindo do 

Brasil um dia antes da polícia prendê-lo. 
10 Carlos Araujo era militante de grupos que lutavam contra o governo militar, foi companheiro da resistência e marido da 

atual presidente da república, Dilma Rousseff. 
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as músicas Roda viva (Chico Buarque de Hollanda), Cálice (Chico Buarque de Hollanda e 

Gilberto Gil) e Prá não dizer que não falei das flores (Geraldo Vandré), respectivamente.  

A estética e a trilha sonora: o efeito de sentidos entre locutores 

A trilha sonora de Amor e Revolução foi lançada em CD com músicas, definidas pelo autor 

Tiago Santiago e pelo diretor Reynaldo Boury, que representaram a época que se passava a 

telenovela e os acontecimentos históricos ali retratados. Das dezesseis faixas do CD 

destacamos as que simbolizaram o diálogo velado entre os compositores e o público na 

resistência ao regime político imposto pelos militares. Entre elas, Roda viva, composição de 

Chico Buarque de Hollanda e Gilberto Gil, cantada pelo grupo MPB4, foi a canção de 

abertura da novela e a música Cálice – que ganhou releitura nos arranjos e na interpretação da 

cantora brasileira Pitty - foi executada durante uma cena de confronto entre militares e 

estudantes na teledramaturgia. A narrativa audiovisual representou o protesto contra o 

aumento dos preços da refeição do restaurante Calabouço no Rio de Janeiro em março de 

1968 e resultou na morte do estudante Edson Luís Lima Souto que foi baleado por um militar.  

A composição de Geraldo Vandré Prá não dizer que não falei das flores, que não fez parte do 

CD, foi o fundo musical dos 66 depoimentos de pessoas que falaram sobre seu envolvimento 

na defesa ou na oposição ao regime militar. Até hoje essa canção é uma espécie de hino 

representativo da luta pela liberdade no período conhecido como os anos de chumbo. 

O historiador Marcos Napolitano lembra que no período que vai de 1975 a 1982, os artistas 

ligados à MPB afirmaram-se como “arautos de um sentimento de oposição cada vez mais 

disseminado, alimentando as batidas de um “coração civil” que teimava em pulsar durante a 

ditadura” [...] Caetano Veloso fez a seguinte declaração ao jornal Pasquim: “O som dos anos 

70 talvez não seja um som musical. De qualquer forma o único medo é que esta talvez venha 

a ser a década do silêncio”. (NAPOLITANO, 2010, p.389). 

O filme de abertura dos capítulos da telenovela 

Em apenas um minuto e vinte e três segundos, o vídeo situa o momento do militarismo em 

nossa história, a repressão dos que eram contra o regime, a resistência e a manifestação da 

militância estudantil. O filme inicia com a imagem de um militar de semblante sério, 

autoritário e agressivo, protegido por seguranças, ao som da música Roda viva. Na sequência 
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vê-se o desaparecimento de um pai de família, de um estudante, de um artista, de um preso 

político amarrado a uma cadeira, de um integrante da União Nacional dos Estudantes, de um 

jornalista e o espírito do tempo de uma geração que buscava a liberdade, a paz e o amor: 

corajosamente uma moça se aproxima e coloca uma flor no fuzil do soldado. 

A sonoridade do período, tanto na memória como na história, é de uma cena musical marcada 

pela constante ameaça do silêncio imposto pela censura. A música popular teve seu papel ao 

“falar” por uma parcela da sociedade civil, sendo, às vezes, a única forma de comunicação e 

circulação entre os inconformados com o militarismo.  

Ao final aparece uma ficha de identificação com nome da telenovela datilografado como se 

fosse uma ficha do Departamento Estadual de Ordem Política e Social – órgão da Secretaria 

de Segurança do Estado de São Paulo – que durante os anos da ditadura monitorava a vida de 

pessoas consideradas subversivas. No canto superior da ficha aparece o brasão de armas do 

Brasil com uma fita verde e amarela, símbolos da República Federativa do Brasil, sugerindo o 

caráter legal e oficial do “documento”.  

A qualidade da imagem e as cores um pouco desbotadas remetem a um filme produzido anos 

atrás e recuperado como se fosse para reativar a memória com um documento antigo.  

A análise de discurso problematiza a maneira de ler, leva o sujeito ouvinte a se colocar sobre 

o que escuta nas diferentes manifestações de linguagem das letras das canções. A AD permite 

interpretar as opacidades do texto e a decodificação das mensagens cujos signos não são 

neutros, principalmente por tratar-se de letras de conteúdo político contrárias ao discurso 

hegemônico durante o período militar. Acompanhando as imagens ouve-se a música Roda 

Viva de onde apreendemos o não-dito: 

Tem dias que a gente se sente / Como quem partiu ou morreu / A gente estancou de 

repente / Ou foi o mundo então que cresceu/ A gente quer ter voz ativa / No nosso 

destino mandar /Mas eis que chega a roda-viva/ E carrega o destino pra lá / Roda 

mundo, roda-gigante / Roda-moinho, roda pião / O tempo rodou num instante / Nas 

voltas do meu coração. 

A poesia e a inteligência de Chico Buarque de Hollanda queria dizer que a liberdade para 

mudar as regras da sociedade, para expressar a insatisfação e decidir o que seria melhor para 

si próprio não era mais possível, as vozes foram caladas e a desobediência seria sufocada. 
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A gente vai contra a corrente/ Até não poder resistir / Na volta do barco é que sente / 

O quanto deixou de cumprir /Faz tempo que a gente cultiva/ A mais linda roseira que 

há / Mas eis que chega a roda-viva / E carrega a roseira pra lá. 

De forma implícita o compositor escreveu que havia grupos de resistência que se organizavam 

para a implantação do socialismo (a rosa, símbolo dos movimentos socialistas na Europa), 

mas que não conseguiam atingir seu objetivo (na volta do barco é que sente o quanto deixou 

de cumprir) encontravam-se imobilizados. 

A “roda viva”, a “roda gigante”, “roda mundo” traduziam o desnorteio ao qual a população 

estava submetida. Ao mesmo tempo a roda gigante representa a alternância de poder, em um 

momento o que está por cima desce, e o outro sobe na disputa ideológica sobre o que era 

melhor para população. Primeiro se saiu de uma ditadura do Estado Novo, protagonizada por 

Getúlio Vargas. Depois, houve um período democrático que acenou com um futuro melhor na 

voz do presidente Juscelino Kubitschek, da industrialização, da nova capital, Brasília, ao som 

da bossa nova. Em 1961, veio a renúncia do presidente Jânio Quadros, a instabilidade política 

durante o governo de João Goulart e o golpe militar de 1964. O sentimento confuso, a ideia 

absurda de suprimir as massas em prol de um grupo de militares no poder, gerou um 

sentimento de perplexidade a respeito dos rumos do Brasil.  

A passeata no Rio de Janeiro em março de 1968 retratada na telenovela 

Os protestos estudantis, de um lado, e os festivais de música, de outro, davam a tônica dos 

manifestos juvenis no Brasil durante a década de 1960. Não se podia falar abertamente em 

contracultura no Brasil, porque o quadro político ditatorial não permitia a liberdade 

expressão
11

. Para a parcela mais conservadora daquele momento, o jovem tinha que estudar, 

arrumar emprego, formar família e ficar calado. 

O ano de 1968 fica na história como o ano de protestos da juventude. É preciso não 

esquecer que esse ano foi marcado por sérias crises e violentas manifestações 

estudantis em vários países. Em movimento, em plano quase mundial, certamente tem 

suas repercussões no Brasil. (FÁVERO, 2009, p.70). 

 

 Ao analisar o espírito do tempo Edgar Morin, na metade do século XX, apontou a 

profunda insatisfação no plano individual do adolescente de entrar no processo monótono de 

casar, ter um emprego, ser promovido, aposentar-se e morrer e, além disso, repugnavam as 

                                                 
11

 O Ato Institucional n. 5, de 13/12/1968 cerceou a liberdade de imprensa e submeteu as produçãoes culturais 

para teatro, televisão, rádio, livros, discos e revistas à censura prévia. 
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relações hipócritas, os tabus e as convenções. O que eram tendências esparsas se tornou um 

fenômeno sociológico: 

A constituição de uma classe adolescente ocorre não só na civilização ocidental, mas 

em escala mundial. [...] A adolescência atual está profundamente desmoralizada pelo 

tédio burocrático que emana da sociedade adulta: e mais ainda, talvez, pela 

inconsistência e hipocrisia dos valores estabelecidos; ela experimenta de modo 

extremamente vivo a grande questão do sentido da existência humana; ela talvez esteja 

profundamente marcada por esse sentimento de aniquilamento-suicídio possível da 

humanidade que fez nascer a bomba atômica. (MORIN, 2009, p. 155) 

  

 O jornalista Zuenir Ventura lembra que a geração brasileira de 1968 teve cumplicidade com a 

linguagem escrita, e também foi influenciada pelos pensadores críticos, pois “lia-se como hoje 

se vê televisão [...] e nas listas de best-sellers convivem nomes como Marx, Mao, Guevara, 

Debay, Lukáks, Gramsci, James Joyce, Hermann Hesse, Norman Mailere, claro, Marcuse”. 

(VENTURA, 2008, p.55) 

No Brasil, em março de 1968, nem todo jovem se manifestou, mas os protestos em 

solidariedade ao estudante secundarista, Edson Luís de Lima Souto, morto por um tiro quando 

outros estudantes e policiais entravam em choque com a polícia na passeata contra o aumento 

do preço da refeição no restaurante Calabouço no Rio de Janeiro, repercutiu por toda 

sociedade. 

O capítulo 127 (exibido em 28/09/2011) de Amor e Revolução retratou a passeata de 

estudantes ao som da música Cálice que foi escrita e originalmente interpretada pelos cantores 

brasileiros Chico Buarque e Gilberto Gil em 1973
12

. Na letra percebe-se um elaborado jogo de 

palavras para despistar a censura da ditadura militar. A palavra-título, por exemplo, é cantado 

pelo coral que acompanha o cantor de forma a soar como um raivoso "Cale-se!".  

 A música de Chico Buarque e Gilberto Gil fez parte da composição de imagem e som da 

telenovela que retratou
13

 a passeata de estudantes no Rio de Janeiro em março de 1968. A 

                                                 
12

 A música, censurada em 1973, deu margem a uma discussão sobre quais versos teriam gerado sua proibição: o título podia 

ser lido como “cale-se”, uma crítica velada à censura ou “quero cheirar fumaça de óleo diesel”, uma alusão ao assassinato do 

ativista Stuart Angel que teria sido preso e assassinado pela ditadura arrastado por um jipe militar com a boca e o nariz presos 

ao escapamento do veículo. Segundo o próprio Chico, o verso “de muito gorda a porca já não anda” foi a causa da proibição, 

os censores achavam que era uma referência ao ex-ministro da Fazenda Delfim Neto. (Abril Coleções, 2010, p. 25-26) 

13
 As cenas da passeata retratadas pela telenovela encontram-se disponíveis em: < 

http://www.youtube.com/watch?v=3QP39Ip-Bfg> e <http://www.youtube.com/watch?v=6cQ5ZgWG2B0> Acesso em 
7/5/2012. 

http://www.youtube.com/watch?v=3QP39Ip-Bfg
http://www.youtube.com/watch?v=6cQ5ZgWG2B0
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versão
14

 rock'n roll da cantora brasileira Pitty trouxe um novo sentido para a subjetividade 

dos jovens de hoje. Através da linguagem do rock, notadamente nos acordes dissonantes e no 

ritmo - que ora reproduz a musicalidade de uma oração, ora as batidas do coração acelerado 

dos estudantes em ato de protesto contra o regime militar – Pitty reinterpreta sentimentos de 

inconformismo e revolta presentes também na fala dos jovens da contemporaneidade.  

Em nossa interpretação a intervenção da cantora caracteriza-se pelo conceito de “tecnicidade” 

do pesquisador Jesús Martín-Barbero (2004, p. 230) no encontro do eixo diacrônico de 

“Formato Industrial” (uso de guitarras elétricas, instrumento ícone e simbólico do rock) com o 

eixo sincrônico de “Lógica de Produção” (música eletrônica). 

O uso da tecnologia de gravação, inerente ao estilo rock, agrega novas formas de linguagem 

às narrativas como aponta Eni Orlandi: “com as novas tecnologias de linguagem, à memória 

carnal das línguas “naturais” juntam-se as várias modalidades da memória metálica, os multi-

meios, a informática, a automação”. (ORLANDI, 2010, p.10). 

Pai afasta de mim esse cálice /..../ De vinho tinto de sangue / Como beber dessa 

bebida amarga / Tragar a dor, engolir a labuta / Mesmo calada a boca, resta o peito / 

Silêncio na cidade não se escuta / (...) De muito gorda a porca já não anda / (...) / 

Esse pileque homérico no mundo / De que adianta ter boa vontade / Mesmo calado o 

peito, resta a cuca / Dos bêbados do centro da cidade (...) / Quero cheirar fumaça de 

óleo diesel / Me embriagar até que alguém me esqueça. 

O refrão Pai afasta de mim este cálice / de vinho tinto de sangue pode ser analisado no 

sentido religioso, uma paráfrase referindo-se ao cálice de vinho e às palavras “este é o cálice 

do meu sangue que será entregue por vós”  proferidas por Jesus Cristo aos seus discípulos, na 

véspera de sua crucificação para salvar a humanidade. Assim como Jesus, os idealistas que se 

entregaram à luta armada também sabiam que poderiam morrer na defesa de seus ideais. 

Outras metáforas - Como beber dessa bebida amarga / Tragar a dor, engolir a labuta / 

Mesmo calada a boca, resta o peito / Silêncio na cidade não se escuta – indicavam a dor dos 

que resistiam às agressões sem contar o que sabiam sobre a resistência ao regime militar. 

Os versos - Esse pileque homérico no mundo / De que adianta ter boa vontade / Mesmo 

calado o peito, resta a cuca / Dos bêbados do centro da cidade – podem ser interpretados 

pelo contexto do ano de 1973. O discurso oficial exaltava os feitos do governo em relação ao 

                                                 
14

 Cálice, Pitty. Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=euu7Oc9fULA Acesso em 29/06/2012. 

http://www.youtube.com/watch?v=euu7Oc9fULA
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crescimento milagroso da economia aliando ao ufanismo pelo desempenho da fantástica 

seleção brasileira de futebol, que havia conquistado o título de tricampeã mundial na Copa do 

Mundo em 1970. A população alienada “embriagava-se” com as boas notícias veiculadas 

pelos meios de comunicação sob censura. Porém nos bastidores, longe dos olhos da maioria 

das pessoas, a situação era outra:  

Escancarada, a ditadura firmou-se. A tortura foi o seu instrumento extremo de coerção 

e extermínio, o último recurso da repressão política que o Ato Institucional n. 5 

libertou das amarras da legalidade. [...] O Milagre Brasileiro e os Anos de Chumbo 

foram simultâneos. Ambos reais, coexistiram negando-se. Passados mais de trinta 

anos, continuam negando-se. Quem acha que houve um, não acredita (ou não gosta de 

admitir) que houve o outro. (GASPARI, 2002, p. 13). 

 

O fundo musical do hino da resistência e a história oral dos depoimentos: o silêncio não 

fala, ele significa  

 

O silêncio no discurso pode ser analisado de várias maneiras: indicar uma emoção não 

verbalizada de frustração, de impotência; uma demonstração de poder; uma necessidade de 

recolhimento para meditação; um ato de obediência ou mesmo um ato de resistência. Esta 

última é a dimensão que nos interessa. 

As músicas de cunho político no período do governo militar trouxeram efeitos de sentido 

criados pela existência da censura. A linguagem musical se utilizou de processos parafrásticos 

(dizer a mesma coisa para produzir sentidos diferentes) e processos polissêmicos (dizer coisas 

diferentes para significar as mesmas coisas) em um movimento permanente ao relacionar a 

censura
15

 e a resistência. 

Em 1964 o governo militar se utilizava da chamada “língua-de-espuma” definida por Eni 

Orlandi como a língua “vazia”, prática de uso imediato, em que os sentidos não ecoam 

(ORLANDI, 2007, p.99). 

Estabeleceu-se naquele momento formas de comunicação “cifradas” entre compositores e 

ouvintes que compreendiam o deslocamento de sentidos dos signos “inocentes” das canções. 

Cantar era uma forma popular de manifestação política para marcar uma posição ideológica e 

                                                 
15

 A censura aos órgãos de imprensa e atividades culturais foi radicalizada pelo Ato Institucional n. 5 do dia 13/12/1968 

durante o governo Costa e Silva que por sua vez inspirou-se na política de censura imposta por Getúlio Vargas durante o 

Estado Novo (1937-1945) e operacionalizada pelo Departamento de Imprensa e Propaganda. Disponível em: 

http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AERAVargas1/anos37-45/EducacaoCulturaPropaganda/DIP Acesso em 16/06/2012. 

http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AERAVargas1/anos37-45/EducacaoCulturaPropaganda/DIP
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de constituição da identidade do cidadão. Assim a música Prá não dizer que não falei das 

flores do compositor Geraldo Vandré foi a melodia escolhida pelo autor e diretor de Amor e 

Revolução como fundo musical dos depoimentos e que foi executada apenas por 

instrumentos, sem a letra. 

Essa canção esteve na disputa pela primeira colocação no “II Festival Internacional da 

Canção”, realizado pela TV Globo, no ano de 1968. Chico Buarque ganhou o primeiro lugar 

com a canção Sabiá sob a vaia do público que preferia ver a canção de Geraldo Vandré como 

a vencedora. Na realidade o que estava em julgamento eram as posições ideológicas da 

sociedade daquela década que via a música de Chico como algo alienante. Desde aquele 

momento a canção Prá não dizer que não falei das flores tornou-se um hino da resistência à 

ditadura. 

A inserção de depoimentos reais a partir de acontecimentos históricos remete-nos à seguinte 

colocação: “Também na história a interpretação e inserção de um fato num conjunto mais 

amplo traz a marca da intervenção do sujeito” (BACCEGA, 1998, p. 31).  

Os sessenta e seis depoimentos apresentados ao final dos capítulos da teleficção entre 

5/4/2011 e 7/7/2011 compõem a historicidade do passado e do presente. A história oral dos 

relatos foi veiculada pela televisão aberta e circulam, até hoje, pela internet através do site 

Youtube. Nesse contexto, a historiadora Marialva Barbosa reflete que “há que se perceber que 

o passado, mesmo se considerado como real, é sempre inverificável. À medida que ele não 

mais existe, só indiretamente é visado pelo discurso da história”. (BARBOSA, 2009, p. 16). 

Discurso da telenovela: não há discurso sem sujeito nem sujeito sem ideologia 

A produção de sentidos para um sujeito é complexa e mutável ao longo do tempo: depende 

dos efeitos da história, da ideologia e do jogo de memória que ao mesmo tempo cria 

estabilidades e rupturas devido à cristalização e esquecimentos traduzidos na sua prática 

social. Para Orlandi “diante de qualquer fato, de qualquer objeto simbólico somos instados a 

interpretar, havendo uma injunção a interpretar. Ao falar, interpretamos. Mas ao mesmo 

tempo, os sentidos parecem já estar sempre lá”. (ORLANDI, 2010, p. 10). 
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Antes de assistir ao vídeo editado, os estudantes
16

 escreveram o seu conceito de ditadura: “a 

proibição à liberdade de expressão”, “violência”; “um estado onde o povo não tem voz ativa”; 

“aquele que demonstrava sua insatisfação sofria represálias desde uma prisão até assassinato e 

desaparecimento”; “intolerância ao coletivo”; “a ditadura tira o que há de melhor do ser 

humano que é a sua liberdade”; “é o regime em que uma pequena cúpula faz o papel de 

legislativo, executivo e judiciário, dando ao povo o básico para a sobrevivência”; “ditadura, 

para mim, é tudo o que é imposto não importa em que aspecto”; “repressão política e 

cultural”; “ignorância, o mais fraco por ser inferior tenta pela forma do poder e títulos se 

impor”; “péssimo”. 

Da mesma forma indicaram o seu conceito de democracia: “liberdade de expressão, 

participação com voto”; “um estado regido a partir das decisões, interesses da maior parte da 

população”; “O que é democrático? Só acredito no que é democrático quando a mesma faz 

bem para todos”; “a luta e o resultado atingido pelo povo para equilibrar o sistema político do 

país e todo seu sistema já corrompido e deturpado”; “uma forma mais livre de governança, 

porém a liberdade disponível não é acompanhada de educação básica, tornando o voto apenas 

uma máscara, um método de fingir que a população elege, escolhe os governantes”; “direitos 

iguais”. 

Nos discursos dos jovens universitários emerge o interdiscurso, a memória e o esquecimento 

das vozes do passado, dos conflitos ideológicos no contexto histórico dos anos 1960 e o 

cotidiano político-ideológico atual, ao quais muitos se referiram. Neste sentido nos ancoramos 

nos caminhos analíticos apontados por Eni Orlandi:  

A constituição determina a formulação, pois só podemos dizer (formular) se nos 

colocamos na perspectiva do dizível (interdiscurso, memória). Todo dizer, na 

realidade, se encontra na confluência dos dois eixos: o da memória (constituição) e o 

da atualidade (formulação). E é desse jogo que tiram seus sentidos. (ORLANDI, 2010, 

p. 33). 

Após assistir ao vídeo buscamos identificar, através de uma redação, os efeitos de sentidos da 

trama ficcional e da história oral da teledramaturgia em estudo. O que mais chamou sua 

atenção foi o a própria narrativa, a “história contada também remete aos tempos da escola, já 

que ela faz com que tentemos lembrar das aulas sobre história do Brasil” disse um dos 

                                                 
16

 A pesquisa qualitativa foi aplicada em 15/05/2012 e respondida por 19 estudantes do curso superior em Gestão 
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pesquisados. Dentre os aspectos positivos uma estudante destacou que “os diálogos permitem 

maior entendimento da história, assim como a interpretação dos atores, atrizes, os cenários, as 

imagens antigas que dá à telenovela maior realismo. A junção de músicas antigas e recentes 

como o jogo de imagens faz a reflexão algo presente durante e após assistir aos trechos 

apresentados”. Um rapaz elogiou os depoimentos e escreveu que “essa iniciativa merece ser 

aplaudida em pé por sua coragem” e acrescentou “a iniciativa por trás de Amor e Revolução é 

louvável e digna de uma boa nota na história, ao contrário do que ela expôs com sucesso – a 

ditadura”. Um deles reconheceu que “depois de assistir algumas partes da telenovela, 

consegui entender melhor como foi a ditadura”. 

Resumidamente a maior parte das críticas refere-se à qualidade da produção: “na novela Amor 

e Revolução pude observar que os diálogos são “travados”, ou seja, não fluem e muitas vezes 

parece que o ator, atriz está lendo o texto. Considero que não ficaram impecáveis os cenários, 

pois ainda dá para perceber o aspecto cenográfico. Os efeitos especiais, sinceramente, ficaram 

deploráveis”. 

Ao manifestar sua opinião sobre o a memória do movimento estudantil no período militar os 

respondentes se dividiram, alguns foram otimistas: “poder ver como muitos morreram pelo 

fim da ditadura para poder votar melhor já que hoje podemos escolher quem pomos lá em 

cima”; “o povo de qualquer  Nação ou país pode lutar para que as coisas mudem para 

melhor”; “o resgate desse tipo de memória, mesmo com erros e acertos, é muito válido para 

“re-despertar” o sentimento de que o coletivo pode ficar diferença (para o bem e para o 

mal...)”; “fazendo as pessoas lembrarem como é lutar por algo em que acreditavam”; “tenho 

certeza que esse foi um período que influencia os dias de hoje”. 

Para outros o sentido foi de pessimismo e incredulidade nas instituições ou nas pessoas: “acho 

que os estudantes hoje são mais acomodados que os da época”; “tínhamos que trazer isso para 

o presente e tentar mudar a realidade desigual do país”; “acho que precisamos agir mais, lutar 

por direitos e abuso contra o ser humano”; “no momento que vivemos hoje falta a vontade de 

todos em mudar o país para melhor e deixar um pouco as banalidades e futilidades do dia a 

dia”; “a nova geração enxergar é outra história”; “a grande reflexão que fica é, lutaram com a 

vida por uma nova realidade e hoje o que estamos fazendo com ela?”. 
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O consumo cultural, neste caso, um bem imaterial de informação, de diferentes maneiras 

despertou reflexões sobre o exercício da cidadania na contemporaneidade. A pesquisadora 

Gisela Castro nos alerta que “o processo de formação implica em conhecimento – incluindo 

autoconhecimento – e este exige muito mais do que a mera acumulação de informações, por 

mais importantes que sejam” (CASTRO, 2008, p. 140).  

Os estudantes têm noção do que é ditadura e fazem o contraponto com democracia. Para eles 

a ditadura é um conceito mais amplo e não é necessariamente relacionado apenas como 

sistema político e sim como qualquer tipo de opressão. Também é senso comum que o que 

aprenderam na escola com aulas de história não cobre tudo se refere ao assunto, pois têm o 

conhecimento, como parte da formação do cidadão, também pelas fontes de educação não-

formal, são críticos com relação à obra audiovisual. Têm competência para associar o que era 

veiculado, sob censura da época, pelas músicas de protesto e suas mensagens veladas. Ao 

pensar a mídia como prática discursiva, produto de linguagem e processo histórico, Maria do 

Rosário Gregolin observa a necessidade de “analisar a circulação dos enunciados, as posições 

de sujeito aí assinaladas, as materialidades que dão corpo aos sentidos e as articulações que 

esses enunciados estabelecem com a história e a memória” (GREGOLIN, 2007, p. 13). Nossa 

proposta neste artigo foi realizar um exercício neste sentido.  

Se estivesse vivo, o jornalista Wladimir Herzog, que foi morto pela ditadura militar em 1975, 

completaria 75 anos. Em entrevista
17

 seu filho Ivo Herzog, declarou que “é importante 

lembrar o que aconteceu para não se repetir”. Na introdução destacamos que o objeto do 

nosso estudo encontra-se em evidência nos meios de comunicação e esse contexto 

“administra” a produção de sentidos e a subjetividade da nossa sociedade. 

Conclusão 

Na voz dos estudantes enxergamos a relevância da temática apresentada por Amor e 

Revolução: eles nos revelam que o resgate da memória dos acontecimentos recentes em nosso 

país produzem sentidos que vão muito além do simples entretenimento, pois, de alguma 

maneira, despertam a consciência e a criticidade dos jovens no exercício de sua cidadania e da 

sua identidade como um sujeito de direitos.  

 

                                                 
17

 Entrevista de Ivo Herzog ao repórter do Jornal Nacional da Rede Globo veiculada em 29/06/2012. 
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Um sinal de alerta vem da parcela que se sente imobilizada, tal e qual ocorria nos tempos de 

opressão. Parecem querer, inconscientemente, esquecer um passado obscuro da história, 

deixando órfãos os fatos e caminhos, como diz Ecléa Bosi: “Quando as vozes das testemunhas 

se dispersam se apagam, nós ficamos sem guia para percorrer os caminhos da nossa história 

mais recente: quem nos conduzirá em suas bifurcações e atalhos? Fica-nos a história oficial”. 

(BOSI, 2003, p. 70). 
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