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Introdução

Na verdade eu sou um cronista que transmite o dia a dia do 
meu povo sofredor, dizem que gravo musica de baixo nível 
porque falo à verdade que ninguém fala... (SILVA, Bezerra, 
1992)2

Parte da historiografia sobre a ditadura militar consiste 
em atribuir varias perspectivas de se analisar os fatos decorren-
te da restrita acessibilidade ao documentos do período, mas o fa-
zer histórico é construído de estratégias que fomentam o que se 
quer analisar. Os debates historiográficos transcorrem sobre as in-
fluencias externas, período da Guerra Fria, que maquinaram junto 
com o exercito brasileiro do o Golpe de 31 de Março vertente essa 
já contornada por outros fatores que contribuíram para o golpe, 
compreendendo os regimes autoritários como construções sociais, 
partindo de um principio já fundamentado por José Murilo de Car-
valho que toda e qualquer idéia tem um nível de receptividade por 
parte da sociedade3, algo já muito debatido nos regimes totalitá-
rios, como o fascismo e nazismo. Certas dicotomias servem como 
esclarecimentos dos anseios, força coercitiva e resistência, vitimam 
e algoz, colaboracionismo e resistência.

O colaboracionismo exercido pela sociedade civil se torna 
evidente quando denotamos a participação de grupos sociais e ins-

1 Musica do álbum “Se não fosse o samba” de 1989.
2 Nome da música: “Partideiro sem nó na garganta”, composta por Rabanada e Bolão 
e gravada por Bezerra da Silva em 1992 no álbum “Presidente Caô Caô”.
3 CARVALHO, Jose Murilo de. Formação das Almas: O imaginário da Republica no 
Brasil. São Paulo. Companhia das Letras. 1992.
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tituições que intentaram na receptividade do novo governo militar 
no Brasil. As Marchas da Família com Deus pela Liberdade, movi-
mento de maior relevância que antecede o regime militar e que 
consterna o mesmo mau, comunismo, que os militares deploravam. 
Ou seja, existe uma serie de fatores que contribuem para a manipu-
lação da sociedade que vislumbra a entrada de novas tecnologias 
da comunicação como a TV que oferece o conforto, entretenimento, 
diversão e informações. Além de instituições como o Instituto de 
Pesquisa e Estudos Sociais que:

Reunia em seus quadros membros das elites empresariais 
favoráveis a abertura da economia ao capital estrangeiro(...)
setores de oposição ao governo João Goulart(...) Por trás da 
inocente sigla de “instituto de pesquisas e estudos” procura-
va-se ocultar o que de fato se constituiu num amplo e crite-
rioso trabalho pela desestabilização do governo Goulart em 
defesa de um projeto político-econômico mais adequado às 
orientações das elites(...)4

Toda uma propaganda do governo Goulart era arquitetado 
para o amadurecimento da sociedade apelando para a necessida-
de de mudanças. Porem existe pesquisa que buscam os feitos dos 
militares e sua representatividade em certas localidades do país, 
como o presidente Emilio Garratazu Médici venerado durante o 
período ditatorial na sua cidade natal, Bagé, tendo como problema 
proposta na pesquisa os conflitos de memória na pacata cidade5. 
Médici se utilizou de mensagens positivas, construtivas e ufanistas, 

4 PRESOT, Aline. Celebrando a “Revolução”: as Marchas da Família com Deus 
pela Liberdade e o Golpe de 1964. IN: ROLLEMBERG, Denise; QUADRAT, Saman-
tha Viz. (orgs). A construção social dos regimes autoritários: Legitimidade, con-
senso e consentimento no século XX, Brasil e America Latina. Rio de Janeiro. 
Civilização brasileira. 2011, p 77-78.
5 CORDEIRO, Janaina Martins. Porque lembrar? A memória coletiva sobre o go-
verno Médici e a ditadura em Bagé. In: REIS, Daniel Aarão; RIDENTI, Marcelo; 
MOTTA, Rodrigo Patto Sá. A Ditadura que mudou o Brasil: 50 anos do Golpe de 
1964. ZAHAR.2014, p 351-383.
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“Pra frente, Brasil. Ninguém mais segura este país. O futuro chegou. 
Brasil terra de oportunidades. Brasil potencia emergente. (...) Brasil 
Ame-o ou deixou-o” (REIS, 2014, p 118). “Milagre Econômico” pe-
ríodo em que economia ia bem das pernas e o povo aleijado com as 
mazelas sociais.

No ramo dos estudos sobre educação no Brasil percebe-se 
uma defasagem do ensino publico. Na década de 70 o governo mili-
tar concebe uma “democratização do ensino”, expandindo a rede de 
escola em nível nacional, gerando assim um numero maior de vagas 
nas instituições de ensino, mas a quantidade não corresponde no 
quesito qualidade, as escolas publicas que tinham certa notorieda-
de no ramo educacional perdem o sua qualidade e as escolas priva-
das iniciam a sua ascendência no que diz respeito a qualidade. No 
ensino superior implanta a Licenciatura Curta e no ensino básico a 
disciplina de História é substituída pela Moral e Cívica e OSPB.

O objetivo desta pesquisa é analisar através do samba de Be-
zerra da Silva, na década de oitenta, a voz dos morros no Rio Janei-
ro, especificamente, local onde o sambista viveu por vários anos. 
Procurar entender a relação do morro inserido no contexto da di-
tadura militar no que corresponde as suas ações na tentativa de 
responder a algumas indagações. De que forma o morro se expres-
sava? O que expressava? Qual o tratamento dos militares para com 
quem morava nos morros? Qual a visibilidade do morro, diante de 
sua realidade? Consentimento com o golpe ou esquecimento do go-
verno militar?

Tendo em vista a importância deste sambista no registro do 
cotidiano nas favelas no período da ditadura, assim descrito na epi-
grafe acima onde afirma ser um cronista que fala a verdade de seu 
povo omitida e também silenciada pela repressão militar, algo re-
corrente do período. Sendo parte desta pesquisa um pré-requisito 
no curso de especialização de Metodologia no ensino de história do 
Brasil e Ceará, na disciplina de Brasil Republica para efetivação de 
nota. 
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Pretende-se entender este período sobre uma nova ótica do 
qual o morro expõe sua voz de forma ativa no contexto político e so-
cial através do samba e a sua condição desfavorável sobre a opres-
são do Estado que lhe pune sem estigmas ideológicos, conflito este 
presente na luta pela democracia. O morro mesmo estando alheio a 
essas questões comunistas e capitalistas não deixava de perceber o 
que é Liberdade e Democracia.

O desenvolvimento da pesquisa contará como fonte primaria 
as musicas de Bezerra da Silva produzida nos anos oitenta (as músi-
cas são; Vitimas da sociedade; A semente; Produto do morro; Se não 
fosse o samba6) e o jornal Ultima Hora para realização de um cru-
zamento de idéias. A tentativa de compreender este período é esta-
belecer uma visibilidade de uma sociedade supostamente anônima.

(...) é mister ocupar – se com “as maneiras diferentes de 
marcar socialmente o desvio operado num dado por uma 
pratica”(...) microrresistências as quais fundam por sua vez 
micro-liberdades, mobilizam recursos insuspeitos, e assim 
deslocam as fronteiras verdadeiras da dominação dos po-
deres sobre a multidão anônima. (...) Nesta confiança posta 
na inteligência e na inventividade do mais fraco, na atenção 
extrema à sua mobilidade tática, no respeito dado ao fraco, 
sem eira nem beira, móvel por ser assim descriminado em 
face das estratégias do forte (...)7

“Canto a realidade”

O processo de reurbanização da primeira Republica é um 
dos fatores para o surgimento das favelas, a conhecida Belle Epoque 

6 Cada musica pertence a um álbum produzido em anos diferentes na década de 
oitenta. “Matemática do feijão” – álbum Partido Alto nota 10 – vol. 3. “Liberdade” – 
álbum Partido muito alto. “Produto “do morro” – álbum Produto do Morro. ”Vitimas 
da sociedade” – álbum Malandro Rife. “A semente” – álbum Justiça social. “Se não 
fosse o samba” – álbum Se não fosse o samba. 
7 CERTEAU, Michel de. A invenção do cotidiano: Artes de fazer. 20ed. Tradução de 
Ephrain Ferreira Alves. Petropolis. RJ: Vozes, 2013, p. 13-17-19.
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concebida pelo embelezamento da cidade sobre os moldes fran-
ceses integrava-se no plano urbanístico brasileiro na maioria das 
capitais, especificamente Rio de Janeiro então capital do Brasil. O 
objetivo é embelezar a cidade no ponto de vista social, econômico 
e higiênico, porem, este progresso era uma concessão para classe 
dirigente republicana e não para os flagelados, prostitutas, ébrios, 
retirantes e negros. Esta massa de gente que se aglomerava na capi-
tal era o impasse para atingir o modelo francês em sua plenitude, a 
medida foi deslocar estas pessoas fora do centro urbano, postando 
assim uma maquiagem no tange a exclusão social.

Na década de oitenta o Rio de Janeiro sofre das mesmas cau-
sas dos problemas de saneamento básico e infra-estrutura como 
no inicio da República, no jornal da Ultima Hora é constatado os 
problemas ocasionado pelas chuvas onde as áreas periféricas são 
as que mais sofrem, alem de estarem nas paginas policiais onde já 
prejulga uma face negativa vinda dos morros e uma das alternativas 
é desalojar algumas comunidades para o nada como relata uma das 
noticias: Despejados e humilhados, justiça derruba favela e expulsa 
os moradores para o nada8. 

Para você/ Que só sabe do morro falar mal/ Fale também 
que somos vitimas/ De uma elite selvagem e marginal/ O morro 
pede/ O fim da discriminação/ Embora marginalizados/ Nós tam-
bém somos cidadãos (...), esta musica cantada por Bezerra da Silva 
foi gravada em 1992, onde reflete sobre a negação do morro nos 
últimos anos da Ditadura, do qual denotamos nestes versos a com-
preensão de sua cidadania como direito constitucional usurpado 
pela “elite selvagem e marginal”.

A atuação do sambista como cronista e voz ativa do morro 
expõe dentro do contexto político vivido a contrariedade das ações 
de grupos que agiam diretamente contra as forças militares e que 

8 S/a. Despejados e humilhados: justiça derruba favela e expulsa moradores para o 
nada. IN: Ultima Hora. 8 de janeiro de 1983, p. 3.
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certas praticas acabavam expondo a favela como principal alvo a 
ser detidos, casos de roubo a bancos, uma pratica utilizada pelas 
forças revolucionárias para sustentar economicamente seus pla-
nos de derrubar a opressão militar. A música “vitima da sociedade” 
composta em 1985 é o relato além dos jornais da época do combate 
e opressão ao morro.

Só porque moro no morro/ A minha miséria a vocês desper-
tou/ A verdade é que vivo de fome/ Nunca roubei ninguém, sou 
um trabalhador/ Se há um assalto a banco/ Como não podem pren-
der o poderoso chefão/ Aí os jornais vem logo dizendo que aqui no 
morro só mora ladrão.../ Como posso ser ladrão/ Se eu não tenho 
nem o que comer/ Não tenho curso superior/ Nem meu nome eu 
sei assinar/ Onde foi que se viu um pobre favelado/ Com passapor-
te para poder roubar... 

A constatação dos versos acima salienta de forma persuasiva 
um fato empírico do favelado assolado pelas represálias do sistema 
político, mas que denotamos uma atuação política de forma mais 
direta em uma noticia de camelôs que moram nos morros e ven-
dem suas mercadorias no centro da cidade onde protestam contra a 
ação de ficais que fizeram um rapa de suas mercadorias mesmo es-
tes estando todos regularizados no âmbito publico administrativo9. 
Somos vitimas de uma sociedade/ Famigerada e cheia de malicias/ 
No morro ninguém tem milhões/ Depositados no banco da Suíça (...)

O final destes versos se assemelha ao relato do camelô sobre 
a corrupção existente pelo setor publico que pedia propina para 
camelôs clandestinos, mas que sua voz não teria vez caso dissessem 
os nomes10, delatando uma pratica existente nos dias atuais. A dita-
dura com o objetivo de extinguir a corrupção se afunila na panacéia 
antes proposta.

9 S/a. Deficiente perseguido: Autorizado a vender na rua, rapa leva sua mercadoria. 
IN: Ultima Hora. 7 de janeiro de 1983, p. 3.

10 Idem.



Comunicações

GT 1 – HISTÓRIA E FORMAÇÃO DOCENTE

ISBN
978-85-8126-065-5

69XIII Encontro Cearense de Historiadores da Educação – ECHE
III Encontro Nacional do Núcleo de História e Memória da Educação – ENHIME

III Simpósio Nacional de Estudos Culturais e Geoeducacionais – SINECGEO

Foram exercidas praticas de torturas nos favelado durante 
a política militar destacado na musica “A semente”, nos versos: Na 
hora do sapeca-ia-ia o safado gritou/ Não precisa me bater, que eu 
dou de bandeja tudo pro senhor.../ Quando os federais grampea-
ram/ E levaram o vizinho inocente (...). Estando ou não nas frentes 
revolucionaria surgidas no período da ditadura, o governo atuava 
juntamente com outros delitos, na expressão “sapeca-ia-ia”, uma 
gíria do morro traduzido como tortura, método utilizado pelos po-
licias para descobrir quem era o dono da plantação de maconha. A 
música relata as ações dos federais, como grampear os telefones 
para prender os opositores, ela parafresea ora com a realidade do 
morro ora com as ações dos militares para com os opositores.

A música “Liberdade” nos atenta de forma direta a critica 
contra o governo militar no inicio da década de 80, período em que 
acontecia a abertura política lenta e gradual. Nos versos da musica 
é enaltecido a principal riqueza do Brasil, indo de encontro com os 
anseios dos que combatiam a ditadura.

Brasil, o teu tesouro imenso/ não são as minas de ouro/ nem 
o petróleo, nem o café/ o teu tesouro se resume em nove letras/ eu 
vou te escrever qual é/ L-I-B-E-R-D-A-D-E/ Liberdade epopéia de 
glória/ consagrada em lutas memoráveis/ que ficaram na história/ 
desde o grito do Ipiranga/ simboliza nossa calhardia/ somos aman-
tes da liberdade/ defensores da democracia...

Considerações Finais

Diante dos fatos ocorridos no período da Ditadura Militar o 
destaque dos versos cantados pelo Bezerra da Silva é notável o con-
junto de fatores que explicitam uma consciência política e social 
daqueles que pejorativamente são chamados de favelados. A luta 
indireta aos preceitos políticos não são movidos pelo mesmo ideal 
o descaso como o morro foi antes, durante e depois do processo de 
tomada de poder pelos militares.
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Eu sou produto do morro sem pedir socorro pra ninguém/ 
Embarquei no asfalto da cruel sociedade, que esconde os valores que 
no morro tem/ Tenho pouco estudo não fiz faculdade/ E atestado de 
burro não assino também...11 Nos dias atuais, ano de Copa do Mundo 
as ações das UPPs é mais uma vez apontar o morro como principal 
culpado pelos problemas sociais e pelo perigo constante, a Unidade 
de Policia Pacificadora tem por objetivo pacificar segundo passa nos 
noticiários das principais mídias televisivas sendo que há um pro-
cesso de desalojamento dos “favelados” para mandarem para o nada.

O morro durante a ditadura militar esteve sozinho na luta 
contra as mazelas sociais perpetradas e hoje em dia essa realidade 
é velada com as desapropriações dos “favelados” para a chegada 
dos grandes eventos mundiais no Brasil.

Este trabalho serve para salientar, porém sucinto, a voz que 
o morro tem, mas que é silenciado pela rede midiática entrever es-
tes como “bestializados”. O aprofundamento desta pesquisa é algo 
compulsório para um maior clareamento dos fatos.
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