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Introdução

A participação de Antonio Carlos Jobim em festivais foi
particularmente marcante no III Festival Internacional da
Canção, o FIC, promovido pela TV Globo em 1968. O evento
era dividido em duas fases, nacional e internacional, sendo que a
canção classificada em 1º lugar na fase nacional representava o
Brasil na fase internacional do festival, disputando premiação em
dinheiro e o troféu Galo de Ouro, desenhado pelo cartunista
Ziraldo e confeccionado pela joalheria H. Stern. A fase final do
FIC foi realizada em sete edições, de 1966 a 1972, no ginásio do
Maracanãzinho, na cidade do Rio de Janeiro, mas o evento
também promoveu semifinais locais em outros estados da
federação, ambicionando audiência nacional e rivalizando com
festivais de outras emissoras.1 

O III FIC revelou algumas polêmicas que ilustram o
momento de radicalização que inundou a esfera pública no ano
de 1968 no Brasil. Ao mesmo tempo, sintetizou de maneira
dramática as diferentes expectativas sobre a música brasileira em
jogo ao longo da década de 1960. O festival foi particularmente
marcante por revelar o ápice e o ocaso de um ciclo
razoavelmente hegemônico no palco dos festivais, da corrente
estética da canção engajada, então denominada canção de
protesto. Ao mesmo tempo, constituiu espaço importante na

1  O ambiente vivido nos festivais da canção foi detalhadamente descrito nas
memórias de Solano Ribeiro, bem como de Zuza Homem de Mello, ambas
de 2003. Para uma visão analítica destes eventos e sua importância na
configuração histórica da MPB, NAPOLITANO, 1998a. 
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ascensão de artistas identificados com o grupo tropicalista. Em
São Paulo, ao longo da semana de 12 a 15 de setembro, com
apresentações e gravações realizadas no Teatro da Universidade
Católica, o evento contribuiu para um primeiro choque, entre os
tropicalistas e a audiência, com a notória vaia a Caetano Veloso e
sua canção É proibido proibir. Na eliminatória carioca, entre 26 e
28 de setembro, o embate envolveu outras tendências, e a disputa
entre Sabiá e Pra não dizer que não falei de flores foi
emblemática. Tanto na final nacional, realizada em 28 de
setembro, como na final da fase internacional, em 05 de outubro,
Sabiá saiu vitoriosa. Em ambas as noites, foi vaiada. A vitória na
fase nacional gerou as maiores polêmicas, e o Festival tornou-se
tema de debate na imprensa jornalística que envolveu jornalistas,
cronistas, músicos e outros agentes. A análise dessas fontes
revela evidências de que os acontecimentos do III FIC
constituíram momento crucial para o entendimento do cenário
musical brasileiro do final da década de 1960, com seus debates,
dilemas e problemas. 

A vaia: vencedores e vencidos

Segundo a crônica da final nacional, aproximadamente 20
mil pessoas estavam presentes quando foi anunciado o resultado
e “... a vitória da canção Sabiá de Tom Jobim e Chico Buarque
foi recebida com vaias ensurdecedoras”.2 Mais tarde, quando foi
tentada a reapresentação da canção vencedora, conforme previa
o regulamento do festival, novamente o protesto e “... as vaias
encobriram as vozes das cantoras enquanto os sabiás soltos
durante a execução voavam confusos [...] o júri da fase
internacional viu o que o esperava.3 Segundo Mello: “... foi uma

2  “20 mil pessoas contra 15 jurados: a primeira batalha do festival”. Revista
Manchete, 12/10/1968, s/p. Arquivo IACJ, Coleção Imprensa. 

3 “O Tom do Festival”. Revista O Cruzeiro 12/10/1968, s/p. Arquivo IACJ, 
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vaia retumbante, prolongada, maciça, quase raivosa” (MELLO,
2003: 293). A manifestação de desagrado da plateia com a vitória
de Sabiá teve tamanha força que marcou profundamente até as
intérpretes Cinara e Cibele, que “... muito emocionadas, [...]
saíram do palco chorando, logo após sua primeira apresentação
do vitorioso Sabiá”.4 Outra narrativa relatou que “... durante os
quinze minutos de vaia, ninguém conseguiu ouvir [...] Sabiá,5

havendo ainda a sugestão de que  “... maioria dos jurados
permaneceu de cabeça baixa enquanto o público vaiava o
resultado final do Festival”.6 

Segunda colocada, a canção Pra não dizer que não falei
das flores ou Caminhando, composta e defendida com o aparato
mínimo de violão e voz por Geraldo Vandré obteve a preferência
maciça da audiência. Após o resultado final, na reapresentação
sua canção, Vandré tentou argumentar: 

Olha, sabe o que eu acho? Eu acho (pausa)... Uma
coisa só... mas Antônio Carlos Jobim e Chico
Buarque de Holanda merecem nosso respeito
(aplausos). A nossa função é fazer canções. A
função de julgar, neste instante, é do júri que está ali
(vaias)... Um momento! (mais vaias, longas)... Por
favor, por favor (mais vaias)... E tem mais uma
coisa só. Pra vocês, pra vocês que continuam
pensando que me apóiam vaiando. (‘É marmelada, é
marmelada...’)”  “Gente, gente!!! Por favor!! (‘É
marmelada, é marmelada...’)”  [...] “Olha, tem uma
coisa só. A vida não se resume em festivais. (apud
MELLO, 2003: 291) 

Não obstante sua intervenção tentando desautorizar a
vaia, a trajetória de Geraldo Vandré no cenário da música

Coleção Imprensa. 

4 “20 mil pessoas...”, op. cit., p. 41-43.  
5 “O Tom do Festival”. Op. cit.
6 “20 mil pessoas...” Op. cit. 

-79-



popular até aquele momento o colocava como “porta-voz” de um
tipo de resistência ao regime militar instalado em 1964. E a
performance da sua emblemática canção no Festival,
dispensando todo o aparato instrumental típico do ambiente de
festival “... agrediu todas as propostas da moderna música
brasileira e comunicou”.7 Assim, a preferência pela canção de
Vandré e a consequente vaia a vitória de Sabiá foi interpretada
como a “... repulsa popular, total, absoluta, a tudo o que vem
sendo feito por aí e, em conseqüência, sua natural ojeriza aos
chamados ‘vitoriosos’(sic)”.8 A composição de Vandré parecia“...
a que mais de perto representou o sentimento nacional na hora
presente”.9 Sintomaticamente, “... o público reivindicou com
energia e ardor a vitória para Caminhando, [...] com o qual
cantou em coro antes e depois do resultado final, num
espetáculo impressionante e inesquecível”.10 

Essas evidências sugerem que a audiência do
Maracanãzinho parecia esperar identificar nas obras concorrentes
sinais de algum tipo de (re)ação contra a Ditadura, polarizando a
recepção das canções em sentido eminentemente político. Aquele
público parece ter vislumbrado em Pra não dizer que não falei
de flores o diálogo e o convite, ainda que cifrado, da canção para
a ação política. A ampla maioria de espectadores convencidos de
que a canção de Geraldo Vandré deveria ser a vencedora parecia
querer corporificar (e amplificar) um descontentamento que até
então não invadira de forma tão veemente o cenário dos festivais.
O humorista Ziraldo, membro do júri, ao comentar a vaia
argumentou que “... o público compreendeu o significado

7 “Dois acordes, uma canção”, O Globo, 02/10/68, s/p. Arquivo IACJ,
Coleção Imprensa. 

8 “Festival (1)”, Nestor de Holanda, Diário de Notícias, 02/10/68, s/p.
Arquivo IACJ, Coleção Imprensa.

9  “Festival (1)” Op. cit. 
10  “20 mil pessoas...” Op. cit. 
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político da música de Vandré”.11 

O resultado final da fase nacional gerou insinuações de
que houvera interferência política e suspeita de possíveis
ingerências externas no resultado final. O próprio responsável
pelo Festival veio a público desmentir rumores de que Vandré
seria preso e sua canção proibida.12 Além disso, existem indícios
de que setores militares vinculados à chamada Linha Dura
teriam demonstrado preocupação com a possibilidade de vitória
da canção de Vandré no Festival. O Secretário de Segurança da
Guanabara, General Luis de França Oliveira chegou a declarar
que a canção “... é atentatória à soberania do País, um
achincalhe às Fôrças Armadas e não deveria nem mesmo ser
inscrita (sic)”. 13 Noutro artigo, intitulado As flores do Vandré, o
coronel Octávio Costa resumia sentimento dominante em certos
setores da caserna, ao refletir sobre as “injustiças”  daquele

11  “O Tom do Festival”. Op. cit.
12 “Marzagão desmente que SNI tenha vetado apresentação de Vandré no

Maracanãzinho”. Jornal do Brasil, 04/10/68, 1º. Caderno, p. 13. Todavia,
sobrevive certa memória sobre possível intervenção da cúpula militar na
TV Globo. Segundo Solano Ribeiro, testemunha dos eventos: "Além da
preferência da direção da Rede Globo, advertida pelos militares de que,
caminhando e cantando, soldados morriam pela pátria, vivendo sem
razão, o Vandré não podia ganhar. A Globo, que sempre fazia a hora, não
podia deixar acontecer: 'De jeito nenhum!'. Segurança Nacional. Era uma
ordem, e pronto. Não deu outra”.(RIBEIRO, 2003: 117). Zuza Homem de
Mello sugere que tal intervenção estava prestes a ocorrer, em caso de
vitória de Vandré e que o próprio Vandré teria sido informado disso.
Contudo, afirma que a direção da TV Globo teria apostado na derrota de
Caminhando, e na noite da final nacional “Walter Clark estava apavorado
com a possibilidade de que o resultado desse a vitória a Vandré”.
(MELLO, 2003: 290). Já o escritor Rubem Braga, membro do júri, chegou
a ponderar à época que “... se tratava de um júri em que politicamente
havia de tudo, inclusive comunistas, e dentro do qual era impossível haver
pressões”. “Vandré e o Sabiá”. Diário de Notícias, 03/10/68, s/p. Coluna
Rubem Braga. Arquivo IACJ, Coleção Imprensa.

13 “As combatidas flores de Geraldo Vandré”. Revista Veja, 09/10/1968, p.
54.
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Festival. Citando Manuel Bandeira, João Cabral de Mello Neto e
Machado de Assis, o coronel Costa perguntava-se sobre quem
seriam os inimigos que a canção de Geraldo Vandré nomeava: 

Quem poderia ser, senão, precisamente, aqueles que
constituem o obstáculo mais sério à expansão da
sua ideologia? Quem poderia ser, senão, o alvo
predileto de todas as campanhas das esquerdas, no
Brasil de nossos dias? São os “soldados armados”,
“quase todos perdidos de armas na mão”, pois “nos
quartéis lhes ensinam antigas lições”.14

Para o coronel, a canção veiculava mensagem direta “ ...
contra o lirismo, contra as flores e a favor do ódio, da violência,
da luta de classes, do materialismo histórico e até mesmo do
canhão”. Otávio Costa terminava seu artigo com o sentimento
de “... perplexidade diante do delito, do delito claramente
configurado, à luz dos refletores, contra a lei vigente”, todavia
assegurando de forma ameaçadora, que “... ainda é tempo de
reparar”.15 

Estas fontes, portanto, revelam reação de grupos militares
à canção de Geraldo Vandré, indicando ainda futuras restrições
ao que consideravam a excessiva liberdade de expressão
conferida a certos agentes da subversão.16 Neste sentido, a
apresentação de Pra não dizer que não falei de flores no III FIC
pode ter se constituído um ponto máximo, a partir do qual foi
verificado recrudescimento geral da estrutura de controle

14 “As Flores do Vandré”, Octávio Costa. Jornal do Brasil, 1º. Cad.
06/10/1968, p. 36.

15  “As Flores do Vandré”. Op. cit. 
16  Passível de constatação também na matéria de capa do jornal O Globo, de

03/10/68: “Costa e Silva repudia ofensas intoleráveis às Fôrças (sic)
Armadas”. Dois meses depois, a revista Visão, em sua edição de
06/12/1968 informou, em “Panorama Político de 68”, que setores militares
estavam exigindo do governo, “medidas mais duras contra a subversão”.
Entre outros fatos, citavam a “quase vitória”  da canção de Vandré como
um dos termômetros da “anarquia”. Arquivo IACJ, Coleção Imprensa. 
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autoritário também no ambiente sociocultural. 

Por outro lado, a avaliação de que a vaia a Sabiá tinha
sido, no mínimo, um excesso de parte da audiência pareceu
unificar os discursos de uma série personagens que prontamente
saiu em defesa de Jobim. Assim, o Jornal do Brasil, em editorial
intitulado “Música e Política”, lamentou o comportamento de
“uma parcela”  do público do Maracanãzinho, ao “... recusar
aplausos e – inacreditável – ao vaiar, num gesto de ingratidão,
um dos compositores que mais contribuíram, até agora, para
dar à música popular brasileira a projeção internacional que, de
há muito, ela perseguia”.17 Já o jornal Última Hora argumentou
que a injustiça a Jobim já se desenhava há algum tempo e que o
compositor “... depois de mais de um ano na América, levando a
música brasileira a uma posição excepcional, voltou
amargurado com as críticas que um bando de irresponsáveis
faziam à sua ‘americanização’”.  O jornal advertia que “... em
respeito a tudo o que ele fez, faz e vai fazer, num palco onde está
Tom Jobim não pode haver vaia”.18 Já o colunista Mauro Wolff,
do Jornal do Brasil, condenou a “... vaia injusta e desrespeitosa
a dois dos maiores nomes da música popular brasileira”. 19 Os
jornais cariocas, portanto, passaram quase toda aquela semana
avaliando as circunstâncias que delimitaram o episódio da vaia
na final nacional. Além da discussão em torno da canção de
Vandré, também se especulou por que “... o maior compositor do
Brasil, aplaudido no mundo inteiro com seu trabalho certo e
lindo ganhou uma vaia, como resultado do prêmio que o júri lhe
concedeu”.20 

17 “Música e Política”. Jornal do Brasil, 01/10/68, s/p. Arquivo IACJ,
Coleção Imprensa.  

18 “A Tom o que é de Tom”. Ultima Hora, 01/10/68, s/p. Arquivo IACJ,
Coleção Imprensa.

19 “Festival, Festival! Por que nos persegues?”. Jornal do Brasil, Caderno B,
Mauro Wolff, 02/10/68, p. 2.

20 “Respeitem Tom Jobim”. Diário de Notícias, 2ª. Seção, Hugo Dupin,
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A verdadeira intercessão em favor de Jobim operada em
vários espaços da imprensa escrita do Rio de Janeiro também
adquiriu retórica específica. Para parcela considerável de vozes
naquele cenário, o compositor de alguma maneira representava
valores musicais relevantes para o país como comunidade
imaginada. Assim, “... a verdade é que a melodia de Sabiá, ou o
‘som’  se preferem, é inequivocamente brasileiro (sic) e nisto
reside a sua grande importância”.21 Por sua vez, a leitura de que
“... é brasileiro demais e só brasileiro. É assim o nosso Tom”,22

parecia ser alimentada por identificação do compositor com
outro representante onipresente da música nacional: Heitor Villa-
Lobos. Assim, “... Sabiá não é um pastiche de Villa-Lobos, mas
lembra a melódica do mestre e isto porque Tom percorreu os
mesmos caminhos”.23 Ou, ainda, “... não há vaia que tire de Tom
Jobim o título de maior compositor brasileiro desde Villa
Lobos”.24 

Mas qual teria sido a reação de Jobim à vaia sofrida?
Qual foi o comportamento do compositor e que tipo de
desdobramentos o episódio do III FIC pode ter desencadeado
para ele? Em princípio, Jobim parecia mesmo ter sofrido grande
e duplo susto: com o primeiro prêmio e com a reação do público.
Tendo recusado convite para atuar como jurado, o compositor
obrigou-se a enviar uma canção para o certame, mas a vitória de
sua canção lhe parecia improvável (CABRAL, 1997). As fontes
indicam que Jobim desapareceu logo após a proclamação do
resultado e o articulista do Jornal do Brasil ponderou sobre isso,
ao afirmar que “... poucas pessoas podem avaliar como terá
sido duro, para Antonio Carlos Jobim, ser recebido com vaias

06/10/68, p. 08.
21 “Sabiá na primavera”. Diário de Notícias, 2ª. Seção, Coluna Música

Popular, Haroldo Costa, 01/10/68, p. 2. 
22 O Globo, 09/10/68, s/p. Arquivo IACJ, Coleção Imprensa.
23 “Sabiá na primavera”, op. cit.
24 Jornal do Brasil, Caderno B, José Carlos Oliveira, 02/10/68, p. 02. 
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no Maracanãzinho”.25 Em depoimento concedido alguns dias
depois, Jobim narrou a sua impressão do episódio e as
circunstâncias da reação do público com a vitória de Sabiá: 

Realmente, eu queria botar o sabiá para cantar e ele
tinha cantado. Não percebi detalhes especiais da
vaia, mas você não pode tirar primeiro lugar em
nada porque aquilo provoca logo uma série de
coisas. [...] Saí por baixo do palco, com um rapaz
da TV Globo, a quem Dori Caymmi pediu que me
levasse para o carro. Fui me esgueirando pelos
carros estacionados e peguei o meu Fusca, deixando
mulher e filhos para trás. Senti uma emoção tão
esquisita... eu não estava preparado almaticamente
para ganhar festival. Aquele túnel comprido, eu
falando com o Chico... ô Chiquinho, veja o que
você fez. Aquele supertúnel com máxima 60,
mínima 40, mantendo distância de 50 metros. Aí dei
uma choradinha pequena. Chorei bem, mas pouco,
sem saber bem por quê. Que loucura, disse eu...26

A expressão concreta da situação vivida por Jobim na
noite da eliminatória também pode ser vislumbrada no teor algo
desesperado do telegrama enviado ao parceiro Chico Buarque,
então na Itália, para que voltasse a tempo de acompanhar a nova
disputa que se anunciava na final internacional: “... Venha
urgente. Presença imprescindível. Temos que estar juntos.
Preciso de você”.27 De fato, a vitória na final nacional

25  Jornal do Brasil, Caderno B, José Carlos Oliveira, 02/10/68, p. 02. 
26 “20 mil pessoas...”, op. cit.

27 Ao rodapé do telegrama, se pode ler um bilhete manuscrito,
provavelmente de Chico Buarque: “Telegrama que o Tom me mandou
quando tomou (sozinho) a vaia do Sabiá”. Disponível in:
http://www2.uol.com.br/tomjobim/fotoscorrespondencia.htm, acesso em
10/08/2011. Em 1992, Chico Buarque concedeu outro depoimento em que
avaliou os desdobramentos do episódio para Tom Jobim: “... O Tom sofreu
muito com esta história [...] Ele ficava magoado com as críticas. Era
normal. O isolamento em que ficamos com Sabiá o deixou apavorado.
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credenciou Sabiá para ser a representante brasileira na fase
internacional do Festival. Novamente a canção foi vitoriosa
tendo sido reapresentada com a presença dos compositores e é
perceptível o constrangimento de ambos no palco, junto a Cinara
e Cibele, recebendo o misto indefinível de vaias, gritos e
aplausos.28 Afinal, passada a final internacional, tanto Jobim
quanto Chico Buarque se mostraram ressentidos com a recepção
do público carioca. Jobim chegou a dizer, em tom de blague,
que: “... eu queria ir ao Galeão para receber o Chico com uma
enorme vaia, para ele sentir a barra pesada”29.

A canção em debate: música, política e indústria cultural

A vaia a Sabiá e a nítida preferência do público do
Maracanãzinho para a canção de Geraldo Vandré estimularam
reações dos mais variados agentes. O ambiente militar pareceu
vislumbrar no episódio um claro sinal do crescimento da
subversão, para o qual os setores mais radicais pediam contra
remédio. Mas o embate do Festival também estimulou outras
leituras, e acabou detonando a condenação generalizada da
canção engajada como possibilidade de postura política naquele
contexto. De diversas maneiras e balizando as falas de vários

Ficamos acuados. Era uma pessoa consagrada lá fora”. (CEZIMBRA,
M., CALLADO, T., SOUZA, T., 1995: 54).

28 As cenas, bem como os arquivos completos em vídeo de todo o Festival
Internacional, se preservados, estão provavelmente sob a guarda da Rede
Globo de Televisão. No entanto, e depois de inúmeros contatos com
responsáveis pelos setores de arquivo e memória da emissora, não foi
possível localizar seu real paradeiro, tampouco analisar estes registros. A
sugestão aqui exposta toma como fonte um vídeo da final internacional, de
curta duração, “vazado”  na web e disponível em:
http://www.youtube.com/watch?v=-vFK4HDCcjw, acesso em 10/08/2011.

29 “O sabiá comanda o espetáculo”. Manchete, 19/10/1968, João Luis de 
Albuquerque, p. 18-19.
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agentes, procurou-se desmistificar o pretendido alcance da
canção engajada naquelas circunstâncias históricas
(NAPOLITANO, 1998b). Um dos primeiros a entrar em cena foi
o escritor Nelson Rodrigues, que destilou ironia em sua coluna
“Confissões de Nelson Rodrigues”. A argumentação de Nelson
Rodrigues criticava alguns aspectos da “conduta do Vandré”, ao
mesmo tempo expondo como a disputa estética encobria a
sincronia das ações midiáticas que envolviam a produção do
Festival:

Com o seu sucesso no “Festival da Canção”, o
nosso Vandré tornou-se uma súbita figura nacional.
[...] Abram os jornais, as revistas, ouçam os rádios,
vejam as TVs. A fulminante celebridade de Vandré
é de uma evidência estarrecedora. [...] Não sei
porque, meteu-se na cabeça de muitos, inclusive na
de Vandré, que sua letra e sua música iam ser as
ganhadoras fatais. [...] Vandré e seus partidários,
que eram numerosos e ululantes, estavam
maravilhosamente certos da vitória.30 

Nelson Rodrigues comparava a atuação de Geraldo
Vandré a um personagem de Eça de Queiroz em Os Maias,
desconstruindo de maneira radical a figura que denominou
“revolucionário de festival”. Na perspectiva de Rodrigues,
Vandré incorporava em sua atuação um tipo de pensamento cuja
ingenuidade ou voluntarismo acrítico não permitia vislumbrar o
vetor comercial da ação artística naquele ambiente televisivo.
Assim, o comportamento de Vandré estaria ligado ao do
personagem do romance de Eça, pois “... seria nosso
contemporâneo apenas nos ternos, gravatas e sapatos; mas por
dentro tem a estrutura das gerações românticas”.31 Sua crítica,
ao mesmo tempo em que caricaturizava o artista engajado,

30 “A ira do Vandré foi um belo momento Shakespeariano”. Nelson
Rodrigues, O Globo, 01/10/1968, coluna Confissões de Nelson Rodrigues,
p. 03. 

31  “A ira do Vandré...”, op. cit., grifo nosso.

-87-



denunciava os limites da canção “revolucionária”  como veículo
de ação política: “Eu, em casa, com a televisão ligada, vi tudo
com prodigiosa nitidez”.32 Mediado pelo veículo que então se
anunciava como novo emblema da modernização conservadora
promovida pela ditadura militar “... vi a bela, forte, crispada e
jovem cara do Vandré. [...] Ele acabara de saber que era,
apenas e miseravelmente, o segundo colocado. [...] instigado
pelos seus fiéis, Vandré perguntou, de si para si: ‘Abro ou não o
verbo’. Seria o comício”.33

O jornal O Globo chegou a assumir partido na querela em
torno da canção vencedora do III FIC ao avaliar, em editorial de
capa intitulado “Vaias & Gorjeios”  que “Estamos em tempo de
Festival da Canção Popular. Popular não significa demagógico.
E canção não é sintoma de político, de propagandístico. [...]
Cuidado com o uso das vaias”.34 O escritor Fernando Sabino
também se manifestou em crônica intitulada “A Guerra da
canção”, que iniciava em tom de confissão: “... achei simpático
o jeito modesto do rapaz, de camisa esporte, suéter, olhar tímido
e cabelo caído na testa, violão em punho cantando e
acompanhando ele mesmo a sua canção, sem orquestra nem
nada”. Sabino, como outros interlocutores, também ficara
impressionado com a performance de Vandré, avaliando que  “...
a multidão o aplaudiu delirantemente, eu também aplaudiria, se
estivesse lá.”  Contudo, o comportamento do artista no
desenrolar do episódio foi sutilmente desconstruído pelo
cronista, ao indicar o que considerava uma ameaça embutida na
performance de Vandré: “... o ar dramático para convencer o
público, os gestos de estudada precisão, como o que agradecia
de maneira bem diferente e original os seus aplausos [...] não é
fácil identificar os truques que levam as multidões a erigir um
falso ídolo ou mesmo, a desejar um fuehrer (sic) [...] Eu mesmo

32  “A ira do Vandré...”, op. cit.
33  “A ira do Vandré...”, op. cit.
34  O Globo, 03/10/68, capa.
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não resistiria a tanta bacanidade”.35 Assim, desconstruída a
catarse mistificadora da performance de Vandré, Fernando
Sabino avaliou as premissas estéticas de Pra não dizer que não
falei de flores. No entanto, ao contrário do artigo do coronel
Octavio Costa, e articulando sua crítica aos moldes de Nelson
Rodrigues, Sabino procurou desmontar com certo humor a
sobriedade presente na “certeza revolucionária” da canção:

O Festival nacional da canção me deu muito o que
pensar. Assisti a tudo pela televisão e fiquei
impressionado com o verdadeiro vendaval de
paixões que desencadeou. Vi e ouvi o Geraldo
Vandré cantar a sua canção que fala em quartéis e
em morrer pela pátria. Achei boazinha. A princípio
não entendi direito o verso que dizia “esperar não é
saber”. Esperar o quê? Saber o quê? A ausência do
objeto direto nas orações transitivas sempre me deu
certa aflição, mesmo em se tratando de verbos que
possam dispensá-lo, conforme a acepção, como
acredito ser o caso. E os versos seguintes não
pareciam contribuir muito para esclarecer meu
juízo: “quem sabe faz a hora... não espera
acontecer”. Acontecer o quê? Para mim estava
faltando alguma coisa qualquer naquela letra,
embora achasse sugestiva e original. Parecia no
princípio difícil, como aquela outra canção de
protesto, a do jogo do caxangá. Mas acabei
entendendo o que ela queria dizer. Eu é que sou
mesmo meio tardo de entendimento.Votaria em
Vandré se fosse jurado. Mas em matéria de hino
cívico, prefiro mesmo A Marselhesa.36

Desta forma, a proposta estética da canção engajada
cristalizada na canção de Geraldo Vandré acabou recebendo
duras críticas. Do lado militar, o perigo potencial representado
pela canção parecia supervalorizado. Por outro lado, a
35  “A guerra da canção”. Fernando Sabino, Manchete, 19/10/1968, p. 104. 
36  “A guerra da canção”, op. cit., grifo nosso.
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perspectiva de recrudescimento do autoritarismo e a ineficácia da
canção como ação política naquela conjuntura parecem ter
ativado reação que perpassou as considerações dos artistas
envolvidos na querela. O próprio Jobim articulou crítica, na qual
reiterava que “... em questão de música revolucionária, acho
Bach, Beethoven, Ravel, Villa Lobos revolucionários. [...] Não
há nada que liberte mais a alma do que a Arte. Letra que fala
em sangue, guerra, isso não liberta ninguém”. 37 

Chico Buarque também se manifestou, extrapolando os
limites da reação individual para ponderar sobre a situação limite
vivida pela “fórmula”  do festival, em que torcidas organizadas
tinham, de antemão, suas preferências cristalizadas. Sua
impressão sobre a vaia admitia também a perspectiva, então
pouco explorada, de que o público do festival se percebia como
ator importante e atuante, no contexto político de repressão que o
país vivia. Assim, o compositor avaliava que “... Eu acho que o
atual clima brasileiro propicia uma vaia. O pessoal tá sempre a
fim de vaiar mesmo. [...] Talvez eles tenham razão e talvez a
gente que faz música não tenha razão. [...] afinal nós estamos
num país de vaia e a vaia é o hino nacional”.38 Entretanto, Chico
Buarque também denunciava a impotência da ação política
proposta na canção de protesto, observando que “... a música
não é o que querem que seja. A música não vai resolver coisa
nenhuma. [...] A canção de protesto se cansou, ficou óbvia e
inútil”. 39 Em defesa de Jobim, considerou que “... o Tom vai
embora, grava um disco com Sinatra, adquire o nome que ele
tem lá no exterior e ouve isso”.40 Na argumentação de Chico
Buarque, a vaia a Jobim seria, portanto, ainda mais absurda,
considerando a consagração do compositor fora do país.  No

37  “Tom Jobim: com quem canta o sabiá”. Manchete, 12/10/1968, grifo
nosso.

38  “Depois da vitória”. O Cruzeiro, 19/10/1968. 
39  “Depois da vitória”, op. cit. grifo nosso.
40  “Depois da vitória”, op. cit.
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entanto, seu depoimento ainda revelou outros detalhes da
situação ao evidenciar a reação pró Jobim: “Aí o pessoal aqui no
Brasil fica de boca aberta, faz uma sala com o nome dele, uma
porção de homenagens pra ele. Isso eu acho tão inútil como uma
vaia”.41 

A intervenção de Chico Buarque levanta ainda outra
questão pertinente para análise do problema. Indica, sobretudo,
processo concreto de institucionalização da figura de Jobim, já
em curso naquele momento, simbolicamente catalisado pela
inauguração de sala com o nome do compositor no Museu da
Imagem e do Som, na cidade do Rio de Janeiro. Portanto, a
participação de Jobim no festival foi particularmente traumática
justamente porque expôs uma fratura entre a sua posição até
então consagrada no cânone da moderna música popular
brasileira e as expectativas do público no Maracanãzinho. Nestas
circunstâncias, a vaia parecia, ao menos para Chico Buarque e
alguns outros personagens, uma manifestação inapropriada e
extemporânea. Pois, se a música de Jobim, que tão perfeitamente
parecia resumir a estética da bossa nova, já fora consagrada por
nomes de relevância indiscutível no cenário cultural
internacional, como entender sua desaprovação no Brasil? 

Em seu entendimento, Chico Buarque avaliava a vaia
como resultado da intolerância do público, que redundara na
incompreensão da proposta de Sabiá, pois: “... eu tenho certeza
que a música do Tom é bonita. Eu não posso falar da minha
letra, mas tenho certeza que a música do Tom é muito bonita.
Sabiá é muito bonita”.42 Discutindo sua participação no processo
de composição de Sabiá, Chico Buarque avançava, ponderando,
afinal que “... eu fiz Sabiá, apelando para a saudade. A letra
quis mostrar a saudade em exagero, o saudosismo alucinado.
[...] mas de que adianta tudo isso?” 43 Assim, nas palavras de

41  “Depois da vitória”, op. cit.
42  “Depois da vitória”, op. cit.
43  “O sabiá comanda...”, op. cit. 
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Chico Buarque, o mote poético de Sabiá teria passado
despercebido da audiência do Festival. Em outra reportagem,
intitulada, “Autocrítica saudosista”, o compositor explicava, “...
para quem ainda não entendeu a Sabiá”, que a canção: “... é
quase uma autocrítica saudosista, que é Tom, que sou eu e é
todo brasileiro. No fim das contas não existe mais isso. Não
existe mais sabiá, nem palmeiras, nem coisa nenhuma”. 44 

A explicação de Chico Buarque sobre a real intenção
entranhada nos versos de Sabiá, e a intenção explícita em glosar,
com sinal trocado, a Canção do Exílio do poeta maranhense
Gonçalves Dias (1823-1864), já havia, no entanto, sido percebida
alhures. Numa nota, intitulada “Agora com mais calma”, o
articulista anônimo do jornal carioca Diário de Notícias dizia, em
tom de mea culpa:

É o diabo a pressa. O Chico que me perdoe. Sabe
como é. É um corre, corre, danado e sem querer a
gente diz tanta coisa que não devia dizer. Eu berrei,
tu berraste, ele berrou, que a letra de “Sabiá”  era
primária e sem sentido. Tentemos a explicação. A
poesia está no inverso do grande Gonçalves Dias,
que vinha deitar sob as palmeiras e olhar as flores.
O Chico também. Só que a palmeira já não há e a
flor já não dá... por isso fez tantos enganos de se
enganar, tantas estradas de se perder, fez de tudo e
nada de esquecer... (sic). Tome lá um abraço, Chico
Buarque, e desculpe a miopia do primeiro
comentário.45

De certa forma, as diferentes posturas criativas em
relação às potencialidades da canção, materializadas no choque
de expectativas entre Sabiá e Pra não dizer que não falei de
flores, ilustram uma das faces do intenso debate sobre dos rumos
da produção musical no período. O clima hostil a Jobim e à
44  “Depois da vitória”, op. cit.
45  “Agora, com mais calma”. Anônimo. Diário de Noticias, 13/10/1968, s/p.

Arquivo IACJ, Coleção Imprensa.
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bossa nova em geral já vinha se amalgamando nas páginas da
imprensa e no público mais afeito à canção engajada, que de fato
parece ter sido maioria na plateia do III FIC. Todavia, o debate
sobre a música brasileira não se limitou às atuações de Jobim
e/ou Vandré, nem a estas duas canções, admitindo ainda outros
vetores, como o tropicalista, e outros cenários, notadamente o
palco dos festivais produzidos em São Paulo. 

A vaia a Jobim despertou certo consenso sobre a
importância então conferida à bossa nova como face
institucionalizada de um cânone de obras e autores identificados
com a música popular brasileira, ou MPB, que começava a
ganhar concretude. Ademais, a existência de processo de
institucionalização da bossa nova já havia sido sugerida pelo
compositor Caetano Veloso, considerado então a liderança do
grupo tropicalista. No entanto, na percepção de Caetano, “...
houve um momento inicial da BN em que ela corporificava isso
que o Gil chama de ‘exercício da liberdade’. Mas depois de um
certo tempo, na medida em que a BN se institucionalizou e
adquiriu uma aura de ‘seriedade’, ela começou a estancar essa
liberdade”.46 O próprio Jobim parecia ciente deste processo de
institucionalização, embora a saturação comercial da bossa nova
lhe indicasse certa ameaça para o prestígio cultural que aquela
estética passou a galvanizar ao final da década: 

Eu tenho um negócio importante a dizer a respeito
da Bossa Nova, da mal chamada Bossa Nova.
Primeiro lugar, muitas vezes dar nomes as coisas
prejudica a compreensão. A Bossa Nova, por
exemplo, aconteceu e isso todo mundo começou a
chamar o negócio de Bossa Nova e surgiu aquela
fase em que tinha advogado Bossa Nova, geladeira
Bossa Nova, sapato Bossa Nova. Hoje em dia,
Bossa Nova é uma palavra que perdeu o sentido. Se
tornou uma palavra praticamente imprestável.
Agora, sem dúvida que o movimento é

46  “Conversa com Caetano Veloso”, 06/04/1968. In: (CAMPOS, 1993: 202)
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importantíssimo.47

As especulações sobre o resultado do Festival também
incorporaram outras discussões, na medida em que a vaia a
Jobim também revelava o quanto a estética representada pelo
compositor parecia deslocada historicamente naquele ambiente.
Assim, avaliou-se que o projeto moderno representado pela
bossa nova de Jobim e “... as inovações que começaram a se
introduzir na música brasileira de uns anos para cá parecem ter
esgotado gás. O processo evolutivo atingiu um ponto de
inércia”.48 

A situação gerada pela vaia, portanto, criou novos
questionamentos sobre as propostas em jogo naquele momento e
especial atenção foi conferida a uma fatura, fartamente explorada
pela bossa nova: o lirismo. Assim, o jornal Correio da Manhã se
perguntava: “Chico Buarque e Tom Jobim foram
estrondosamente vaiados no Maracanãzinho, aqui na
Guanabara. Devemos também concluir que o público brasileiro
condena o assim chamado lirismo de ambos?”49 A discussão
sobre o lirismo poético de Sabiá colocava-a em oposição à
proposta de Pra não dizer que não falei de flores. Além disso, a
perspectiva contida em Sabiá também não parecia em sintonia
com as propostas tropicalistas, em especial aquelas defendidas
por Gilberto Gil. Alguns meses antes do episódio da vaia, Gil já
havia avaliado que:

[...] existe na música brasileira e na internacional
(com algumas exceções: dos EUA, dos Beatles)
uma tendência geral a considerar o lírico  como o
dado fundamental da música ou da poesia musical.
Ou seja, o que é considerado como material básico
para a música popular é o lírico – o amor, a atitude

47  Depoimento ao MIS-RJ. 1967.
48 Anônimo, Correio da Manhã, 01/10/68, s/p. Arquivo IACJ, Coleção

Imprensa.
49 Anônimo, Correio da Manhã, 01/10/68. Arquivo IACJ, Coleção Imprensa.
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contemplativa do homem em relação às coisas.
Então, isso que a gente pretende hoje, incluir uma
linguagem mais cruel, mais realista em relação ao
homem.50

Assim, a conveniência do lirismo, entendido como
procedimento ligado à bossa nova e a Jobim na esfera da canção,
parecia opor, assim como outras características, as tendências
estéticas em disputa naquele momento. Nesta perspectiva,
percebe-se como produção de Tom Jobim desse momento não
esteve ligada diretamente nem ao grupo engajado, tampouco à
vanguarda erudita aliada ao movimento tropicalista, que
começava a revelar-se e capitalizar prestígio cultural. A disputa
entre estas tendências colocava-se em termos de qual proposta
assumiria a hegemonia dentro do cenário cultural, muito embora
essas correntes trouxessem em si projetos estéticos onde imagens
de brasilidade e modernidade figuravam como importantes
vetores, ainda que com sinais aparentemente trocados. A força
catalisada por estas perspectivas estéticas, ainda que desigual,
acabou por relegar a perspectiva jobiniana a uma espécie de não-
lugar histórico. No cenário cultural brasileiro de 1968 parecia
não haver mais espaço para a bossa nova jobiniana. 

Além disso, as relações de Jobim com o mercado musical
no Brasil no período anterior a 1968, perceptíveis na política de
lançamento de seus discos, revelam situação sui generis, pois
foram balizadas pela ênfase na produção e divulgação de obras
mais afeitas ao gosto das audiências norte-americanas
(POLETTO: 2011). No entanto, o mercado brasileiro
apresentava outro movimento, pois os mecanismos de ação da
indústria fonográfica diferiam daqueles encontrados nos Estados
Unidos, em virtude de incorporarem o debate político em sua
estratégia de expansão (NAPOLITANO: 1998). Assim, se a
preocupação com o mercado norte americano balizou parte da

50 “Conversa com Gilberto Gil”, 06/04/1968. In: CAMPOS, 1993, op. cit., p.
194. 

-95-



produção jobiniana no período, ao mesmo tempo também
constituiu obstáculo para sua aceitação por aquela parcela do
público brasileiro presente no “... festival [que] revelou um
absoluto predomínio dos jovens. Eles eram maioria nas
arquibancadas e também entre as dez canções classificadas”.51 

Conclusões: o cenário musical e sua reconfiguração

A partir da repercussão no III FIC, Sabiá descreveu
trajetória que a transformou em standard da música brasileira,
recebendo inclusive versões em outras línguas. Ao longo de
1968, foi regravada outras cinco vezes (CABRAL, 1997),
embora Tom Jobim só tenha incluído sua interpretação da canção
no disco Stone Flower, de 1970.52

Existe a sugestão de Jobim teria percebido a possível
crise do seu projeto bossanovista clássico, calcado em referencial
contemplativo em relação a uma natureza edênica que convive
sem problemas com a modernização em marcha (MAMMI:
2004). Isto é, em Sabiá, o referencial natural parecia deslocado,
por meio de um lirismo “fora de lugar”, naquele contexto do
festival. Nesta perspectiva, mais que anunciar a experiência do
exílio como alguns cronistas sugeriram não sem certa razão,
Sabiá refletiria o ocaso do próprio programa estético incorporado
pela bossa nova. Jobim parecia vislumbrar o problema, avaliando
sua canção como “... uma música lenta que eu admito até ser
bonita, mas que exige certa atenção para ser ouvida. Não tem
impacto. Transmite uma coisa quase secreta, para uma

51  “20 mil pessoas...”, op. cit.  
52 Escapa aos limites desse trabalho a análise das características constitutivas

da canção relativas à sua construção formal, harmônica, de arranjo, bem
como a fundamental interação melodia-letra. Para análises mais
pormenorizadas, ver: MAMMI, 2004; GARCIA, 2006; PY, 2004;
POLETTO, 2011.  
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humanidade que já não tem tempo de ver e olhar coisas”.53 

Desta forma, Sabiá tematiza a percepção deste
descompasso e a tentativa de conciliação no plano musical entre
a experiência da vida e a experiência estética. Na outra ponta, em
perspectiva mais prosaica, também remete à experiência pessoal
do compositor, seu exílio voluntário nos Estados Unidos, a
saudade que sentia do Brasil e a expectativa de retorno à vida
boêmia que levava na zona sul carioca. Ambas as interpretações
não são excludentes, compondo fios da mesma trama, calcada na
expectativa futura da tentativa de retorno que se sabe de antemão
fadada ao fracasso: a bossa nova e seu público não eram mais os
mesmos. O Brasil tampouco.

Em sentido mais profundo, o exame dos acontecimentos
que culminaram com a vaia à Sabiá é revelador de complexo
cenário, no qual a música popular incorporou intenso
entrecruzamento de concepções estéticas, referentes a códigos
musicais stricto sensu, com outros vetores, gerados
principalmente em virtude do fenômeno do engajamento
artístico. Ao mesmo tempo, estes eventos revelaram momento de
encruzilhada para o próprio Jobim, com desdobramentos
importantes para a sua trajetória artística nos anos 1970. No III
FIC, as opiniões estéticas e políticas radicalizaram-se, e mesmo
confundiram-se, gerando embate entre expectativas distintas de
envolvimento e atuação dos artistas em relação ao cenário
político/ideológico da nação, às vésperas do AI-5. Isto porque o
palco do festival, além de funcionar como arena de disputas
entre tendências estéticas diversas, também acabou se
constituindo um dos poucos espaços públicos para a discussão
política, sufocada pelo governo militar com a prisão e o
desaparecimento de lideranças consideradas “subversivas”. Em
1968, entretanto, a aliança entre classes médias, intelectuais e
massas em torno de propostas de transformação social e política,
tornaram-se especialmente problemáticas, na medida em que o

53 “20 mil pessoas...”, op. cit. 
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novo regime cortava os canais de organização entre
trabalhadores, camponeses, estudantes e intelectuais (CODATO,
2004). 

A consagração, seguida da contundente crítica à canção
de Geraldo Vandré acabou revelando a crise do projeto de arte
popular do CPC/UNE, cujo entendimento do nacional-popular
atuava como referencial estético/ideológico para a produção
musical de cunho engajado. O desfecho destas dinâmicas
culturais efervescentes ocorreu de forma dramática com o
fechamento dos canais de expressão popular, em virtude do
recrudescimento do Regime Militar, com o AI-5, com a censura
seletiva das manifestações artísticas e com o exílio dos seus mais
importantes agentes (ORTIZ, 1988). 

Por outro lado, os debates sobre o engajamento em face
da situação política, com seus reflexos no programa das
tendências estéticas em disputa, formavam quadro sutilmente
manejado – não sem tensões, ressalte-se – pela indústria do disco
através da instituição dos Festivais (NAPOLITANO, 1998).
Quadro este no qual os compositores estavam inapelavelmente
inseridos, na condição de protagonistas de disputas simbólicas
entre tendências estéticas aparentemente divergentes no campo
da música popular, embora nem sempre conscientes das
dimensões mercadológicas envolvidas nelas. Esta especificidade
tornava o cenário particularmente complexo e, no limite, acabou
por esvaziar o formato do festival como ação prospectiva por
parte da indústria fonográfica. Neste sentido, convém analisar as
expectativas em jogo que colocaram em campos opostos Sabiá e
Pra não dizer que não falei de flores. 

O sociólogo Marcelo Ridenti propõe possibilidade de
aproximação teórica do conceito de estrutura de sentimento,
cunhado pelo historiador inglês Raymond Williams para
entender a formulação de um imaginário crítico no Brasil nos
anos 1960/1970 (RIDENTI: 2005). Esta estrutura de sentimento
articular-se-ia como resposta, nem sempre consciente por parte
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de seus elaboradores, a determinadas mudanças na organização
social. Embora imperceptíveis aos seus agentes contemporâneos,
tornar-se-iam visíveis quando absorvidas, por conexões,
correspondências e mesmo, semelhanças de época (RIDENTI:
2005).

Ridenti observa como ponto em comum às manifestações
artísticas da década de 1960 a presença que denomina “estrutura
de sentimento da brasilidade romântico-revolucionária” ,
revelada por projeto ligado a (auto)crítica da modernidade
capitalista, que visava interferir historicamente em busca de um
“novo homem”, condutor de novo tipo de desenvolvimento. No
entanto, esta estrutura identifica o “novo homem”  com as
comunidades rurais não contaminadas pela modernidade urbana
capitalista, gerando um paradoxo: a valorização do passado – as
“raízes populares nacionais” –  como base para a construção do
futuro – a revolução modernizante (RIDENTI: 2005).

Da fina argumentação de Ridenti, duas ideias parecem
adaptar-se ao problema do embate no palco do Maracanãzinho:
primeiramente, a estrutura de sentimento conformaria fenômeno
vasto, admitindo gradiente de expressões e constituindo ampla
tipologia, da direita para a esquerda: “... romantismo
restitucionista, conservador, fascista, resignado, reformador e
revolucionário ou utópico” (RIDENTI, 2005: 83). Em segundo
lugar, a estrutura de sentimento sofreria constantes clivagens
pelas lutas e estratégias de reconhecimento e acúmulo de capital
cultural no campo simbólico (RIDENTI, 2005).

Pode-se postular que o festival colocou perante a plateia
do Maracanãzinho duas expectativas, ou duas estruturas de
sentimento aparentemente conflitantes: de um lado a canção de
barricadas, cuja mensagem anunciava a revolução popular
iminente; de outro, a representação de uma estética cuja
modernidade parecia, naquele momento e para aquele público,
ultrapassada pela história, acrítica e desligada da “realidade
nacional”. O que se deu, entretanto, foi uma dupla derrota. 
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Se Pra não dizer que não falei de flores obteve a
aprovação maciça do público naquele momento, outros fatores,
como o AI-5, o recrudescimento da censura e mesmo a própria
postura de Geraldo Vandré, acabaram por levar sua carreira ao
colapso. Além disso, os debates sobre o resultado do III FIC
promoveram profundo questionamento dos limites da proposta
estética da canção engajada. Após 1968, ocorreu um declínio da
estrutura de sentimento da brasilidade romântico-revolucionária
no interior das esquerdas, na medida em que um de seus vetores,
a modernização, foi implementada autoritariamente pela
Ditadura. As dinâmicas conjunturais derivadas do corte histórico
de 1968 geraram uma aparente desorganização do ambiente
cultural brasileiro, com o recrudescimento do autoritarismo e da
censura. No cenário musical, a ação conjunta destas forças
redundou em prisões e exílios de alguns dos principais nomes
então vinculados ao espaço da MPB, acendendo um sinal de
alerta tanto para a crítica musical como para a indústria
fonográfica (STROUD: 2008).

Nestes termos, a estrutura de sentimento da brasilidade
revolucionária, com o desaparecimento de uma série de
coordenadas históricas, modificou-se, e em seu declínio foi
parcialmente absorvida pela indústria cultural, subtraindo a esta
estrutura seus aspectos mobilizantes e críticos. No entanto, um
elemento sobreviveu a esta transformação: a defesa da
brasilidade, que passou a ser entendida pela indústria cultural
como reserva de mercado, assumindo ainda outras conotações
nos discursos artísticos (RIDENTI: 2005). E a partir do começo
da década de 1970 a indústria fonográfica passou a explorar de
forma mais sistemática as diversas tendências estéticas que se
abrigaram sob o rótulo MPB. Este movimento contribuiu para
integrar a MPB, pacificando um campo até então fraturado por
disputas estilísticas e, ao mesmo tempo, recortando
progressivamente seu diapasão em direção a uma segmentação
ainda mais complexa. Neste processo, novos agentes e todo um
novo arsenal retórico assumiram a ponta dos processos de
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reconhecimento do campo musical. 

Na outra ponta, a derrota de Sabiá acabou por determinar
os limites da proposta modernizante presente na estética
bossanovista representada por Jobim. No plano pessoal, embora
esta derrota tenha suscitado a reabilitação da figura artística de
Jobim, através de ampla operação nos jornais, ela revelou ao
compositor a necessidade de reinvenção, que inicialmente
passou por atitude nitidamente defensiva. E foi justamente pela
absorção e reiteração de determinado discurso da brasilidade,
em leitura absolutamente pessoal, que Tom Jobim reorganizou as
bases de sua produção musical ao longo da década de 1970. Esta,
contudo, já é outra história...
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