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                                                                 Resumo  

Esse trabalho traz um debate sobre a Música popular Brasileira, trabalhando mais 

especificamente com a vida e obra da intérprete Nara Leão que tem sua carreira entre os anos de 

1950 até 1989(ano de seu falecimento). Nessa pesquisa procuramos compreender como a 

cantora escolhia seu repertório e sua busca pela música popular. Observamos o papel da artista 

na institucionalização da sigla MPB, uma vez que a carreira de cantora e construída no mesmo 

tempo que a sigla ganha destaque no cenário musical nacional. Investigamos como ela 

participava e entendia os diferentes trânsitos musicais vigentes durante o período estudado. 

Finalmente contemplamos o engajamento da cantora contra o regime militar (1964-1985). 

Todos esses argumentos citados permitem lançar luz sobre um momento histórico da cultura e 

da música brasileira, que recentemente tem ganhado mais destaque dos estudos históricos 

Palavras-Chave : Nara Leão, Música, MPB, Engajamento. 

 

 

 

 

 

 

                                                                  Abstract 

 

This paper contains a debate on the theme MPB (Brazilian popular music), focusing more 

specifically on the life and work of the singer Nara Leão whose career went from 1950 to 1989 

(year of her death). In this research we strived to understand how the singer’s repertoire was 

decided as well as her pursuit for the popular music.  We also observe the role of the artist in the 

institutionalization of the MPB acronym, since her career was built at the same time that the 

genre gained notoriety in the national musical scene. We looked into how would she participate 

and understand the different musical influences during the analyzed period. Finally we 

contemplate the songstress commitment against the Brazilian Military Regime (1964-1985). All 

these arguments allow us to shed some light upon a historical moment for the Brazilian culture 

and music, which recently has been brought up more in historical studies. 

 

Keywords: Nara Leão, MPB, Music, Engagement 
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Introdução 
 

A historiografia brasileira contemporânea, na sua busca por novos objetos, 

começou, na década de 1970,estudos sobre a música popular. Marcos Napolitano afirma 

que o número de projetos sobre música popular começa a ter maior expressão no final 

dos anos 1970 e começo dos 1980, quando passa a ser comum a utilização da música 

não só para o desenvolvimento de pesquisas, mas também como material didático no 

ensino de disciplinas ligadas às ciências humanas.1 O autor destaca que há muito para se 

discutir, investigar e debater sobre a Música Popular e ressalta a importância dada a esta 

no Brasil, como veremos no trecho abaixo: 

[...] Além disso, a música tem sido,  ao menos em boa parte do século 

XX, a tradutora de nossos dilemas nacionais e veículo de nossas 

utopias sociais. Para completar, ela conseguiu,  ao menos nos últimos 

quarenta anos, atingir um grau de reconhecimento cultural que 

encontra poucos paralelos no mundo ocidental. Portanto, arrisco dizer 

que o Brasil, sem dúvida uma das grandes usinas sonoras do planeta, é 

um lugar privilegiado não apenas para ouvir música, mas também para 

pensar a música.2  

Segundo Aberto Moby, no Brasil, a música popular, provavelmente mais do que 

as outras manifestações culturais, tem tido papel fundamental na formação da identidade 

nacional, muito provavelmente pela sua inserção junto à camada média urbana da 

população.3  

A Música Popular Brasileira ocupa um lugar privilegiado na história sociocultural 

do país, nela encontram-se mediações, fusões, encontros de diferentes etnias, regiões, 

religiões e classes, e seria, muitas vezes, tradutora de muitos de nossos dilemas 

nacionais4.  

Os estudos culturais têm ganhado espaço nas últimas décadas. Autores como 

Stuart Hall falam sobre a importância da cultura como objeto de estudo. Segundo o 

autor, declarar interesse na cultura seria corrigir um desequilíbrio e apontar uma visível 

                                                             
1 NAPOLITANO, Marcos. História & Música. Historia Cultural da Música Popular. BH Autêntica, 
2002, p.7. 
2 Idem, ibidem, p.7. 
3 SILVA, Alberto Moby Ribeiro da. Sinal fechado;a música popular brasileira sob censura(1937-
45/1969-78). Rio de Janeiro: Apicuri, 2008.p.45. 

4 NAPOLITANO, Marcos. História & Música... Op. cit., p.7. 
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omissão nos estudos históricos5. Assim sendo, a partir da análise de uma obra musical, 

seja ela uma canção, seja um conjunto de obras compostas ou gravadas por um 

indivíduo ou um grupo é possível relacionar e entender aspectos de uma determinada 

época, uma vez que a música faz parte de um contexto articulado a diversos elementos 

políticos, culturais, econômicos, entre outros. 

 “As histórias de vida tentam identificar as marcas deixadas no caminho para 

decodificar as direções que elas possam esboçar” 6 As trajetórias de vida se relacionam 

com questões sociais, políticas, e ajudam a elucidar um período da história. 

A partir dessa premissa, objetivamos analisar a obra da cantora Nara Leão, que 

tem suas gravações situadas entre 1964 e 1989. Os temas presentes em suas 

interpretações contemplam aspectos variados: cotidiano, política, religião, entre outros. 

O período de atividade da cantora é também de institucionalização da sigla MPB, 

da “modernização” da música brasileira. É o momento em que a televisão passa a fazer 

parte da vida dos brasileiros e é dentro dessa temporalidade que a indústria fonográfica 

vai se firmando e profissionalizando no país. 

Segundo Marcos Napolitano, a modernização da música brasileira tem origem 

com o movimento bossanovista, iniciado na década de 1950, mas com destaque em 

1958 com o lançamento do disco Chega de Saudade, de João Gilberto, no qual  o cantor 

incorporou a bateria da escola de samba na batida do violão, “modernizando” a música 

que seria o exemplo da nacionalidade - o samba7.   

A partir daí surge o discurso utilizado por diversos pesquisadores brasileiros8, a 

linha evolutiva da música brasileira, que iria culminar na institucionalização da sigla 

MPB, que mistura a “tradição” da música brasileira com a “modernidade”. Essa sigla 

iria absorver diversas vertentes da música nacional: Bossa Nova, Tropicália, canção 

engajada, entre outros gêneros e movimentos. 

A televisão, introduzida no país nos anos 1950, era inicialmente restrita a um 

pequeno grupo de classe média alta. No ano de 1951 eram apenas 3,5 mil aparelhos no 

Brasil, já em 1959, 434 mil aparelhos. Em 1964 esse número mais que triplica e são 
                                                             
5 HALL, Stuart. Da diáspora: identidades e mediações culturais.Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2009. 
pp.235,236 
6 PINEAU, Gaston. Histórias de vida e alternância. In SOUZA, Elizeu Clementino de.(org.). Memória, 
(auto)biografia e diversidade: Questão de método e trebalho docente. Salvador: EDUFBA,2011.p.29. 

7 NAPOLITANO, Marcos. História & Música... Op. cit., p.69. 
8 NAPOLITANO, Op. Cit.; SEVERIANO, Jairo;.Uma História da Música Popular Brasileira. São Paulo: 
Editora 34,2008. 
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1,66 milhões de televisores.9 Nesse período as novelas ainda não haviam se firmado no 

país e os programas de humor não conseguiam ocupar toda programação. É na década 

de 1960 que os programas musicais ganham força. Os festivais da canção tiveram 

destaque nacional, mobilizando a audiência. 

 As redes de televisão contratavam artistas para apresentar seus programas e 

também para serem atrações exclusivas. Fato é que, aproveitando a audiência do rádio, a 

televisão na década de 1960 é quase uma extensão daquele, só que com imagens. Havia 

diversos programas apresentados por artistas já conhecidos do público pelo rádio e com 

foco nas apresentações musicais10.  

Esse quadro se inverte na década seguinte, quando as telenovelas ganham espaço 

na vida do brasileiro e passam a ser o carro chefe da indústria televisiva. 

Já a indústria fonográfica brasileira na década de 1950 engatinhava; em 1960 

inicia uma maior produção e se profissionaliza na década de 1980. Na década de 1950 

as canções gravadas, geralmente, já eram conhecidas do grande público. Sucesso na 

rádio elas eram gravadas e o disco tinha que ter “vida própria”. Após a gravação os 

artistas já começavam a receber novas canções e assim repetir o processo.11 Na década 

de 1960, as gravadoras com estruturas enxutas, eram quase amadoras. Não havia teste 

de preferência ou pesquisa de mercado e a maioria das decisões ficava nas mãos do 

diretor artístico que, muitas vezes, colocava seu gosto pessoal na realização do 

trabalho.12 Na década de 1980, as empresas, em virtude da crise do petróleo, enxugaram 

seus casts, investindo  apenas nos grandes nomes ou em nichos específicos que teriam 

garantia de retorno.13 

Todos esses momentos tiveram grande impacto na cultura nacional e na criação de 

uma indústria cultural no país. Nara Leão teve papel importante em de todos esses 

processos. Ela  participa das reuniões da Bossa Nova, dos movimentos que culminam na 

criação da MPB,  cantando nos festivais e atuando como jurada,  fazendo parte do 

quadro de cantores contratados pela TV Record e ainda gravando durante o período de 

crescimento da indústria fonográfica no país. 

                                                             
9 NAPOLITANO, Marcos. A MPB na Era da Tv. In: RIBEIRO,Ana Paula;ROXO, Marco; 
SACRAMENTO,Igor (Org.). História da Televisão no Brasil.São Paulo: Contexto, 2010. p.80. 
10Idem, ibidem. p.87. 
11AGUIAR,Ronaldo Conde. As Divas do Rádio Nacional. Rio de Janeiro : Casa da Palavra,2010p.126 
12 BARCINSKI, André. Pavões Misteriosos- 1974-1983: A explosão da música pop no Brasil. São Paulo 
: Três Estrelas, 2014. p.39. 

13 Idem, ibidem.p.158 
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Portanto o objetivo desse trabalho é trabalhar com a trajetória da cantora Nara 

Leão, e ao estudarmos a carreira da intérprete, vamos passar por todos esses momentos. 

Outro destaque é para o momento político vivido no Brasil entre 1964 e 1985, no qual é 

instaurada uma ditadura no país. Nara foi uma das figuras contrárias ao golpe e deixou 

isso bem claro durante suas entrevistas. Foi um referencial de engajamento e teve que se 

exilar durante um período na França. 

A pesquisa busca discutir a obra da cantora a partir da complexidade existente em   

uma sociedade que sofria várias transformações políticas e culturais,  bem como ela 

entendia sua profissão e sua busca pelo repertório que apresentasse as diferentes 

configurações do nosso país. 

Mesmo não sendo compositora, a cantora imprimia sua marca nas canções. Para 

Adalberto Paranhos o ato de interpretar implica também compor, pois o artista apresenta 

a música sob uma roupagem que em maior ou menor medida opera na perspectiva de 

decompor e/ou recompor a canção. 14 

Para seguir a pesquisa, trabalharemos com a metodologia exposta por Marcos 

Napolitano, analisando as canções, articulando “texto” e “contexto”, evitando que a 

música seja reduzida a uma abordagem puramente descritiva. 15 O autor ressalta ainda  

outros elementos importantes a serem analisados, entre eles melodia, ritmo, 

interpretação, gravação, meios de divulgação, que, entrecruzados, fornecerão 

informações capazes de refletir a respeito das composições.16 

Para a pesquisa foram feitas entrevistas com cantores, músicos compositores e 

outras pessoas ligadas à artista. Como guia das entrevistas foi utilizada a metodologia 

proposta por Verena Alberti17, que possibilitou elucidar sobre a escolha do método, os 

entrevistados e  o tipo de entrevista a ser feito. 

O trabalho de Margarida de Souza Neves18 sobre memória, junto com textos de 

outros autores19, possibilitou trabalhar com as reconstruções, silêncios e ênfases da 

memória, que foram amplamente usados na dissertação. 

                                                             
14PARANHOS,Adalberto. A música popular e a dança dos sentidos: distintas face do mesmo. Revista 
ArtCultura. Uberlândia:EDUFU, 2004.p.25 

15NAPOLITANO, Marcos. História & Música... Op. cit., p.77. 
16 Idem, Ibidem. p.79. 
17 ALBERTI, Verena.Manual de história Oral.Rio de Janeiro: Ed.FGV, 2004. 
18 NEVES, Margarida de Souza.Nos compassos do tempo.A história e a cultura da memória.In: 
SOIMER,R;ALMEIDA,M;AZEVEDO,C;GONTIJO,R.Mitos, Projetos e Práticas Políticas - Memória e 
Historiografia. Rio de Janeiro: Ed Civilização Brasileira,2005. 
19 FERREIRA, Marieta de Moraes. História oral: velhas questões, novos desafios. In:CARDOSO, Ciro 
Flamarion; VAINFAS,Ronaldo(org) Novos Domínios da História.Rio de 
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O primeiro capítulo tem como objetivo traçar uma pequena biografia da cantora 

Nara Leão, do qual constam relatos sobre sua infância, as primeiras aulas de violão com 

o professor Patrício Teixeira, as reuniões com os amigos em seu apartamento,  sua 

participação na Bossa Nova, o inicio da carreira, a participação em diferentes 

movimentos musicais, a busca pelas raízes da música Brasileira, seu autoexílio, a pausa 

na carreira e o retorno.  

O capítulo também relaciona a carreira da intérprete com os acontecimentos no 

cenário musical do país. O recorte temporal abordado tem inicio em 1942, ano de 

nascimento da cantora, e vai até 1989, ano de seu falecimento, a biografia escrita por 

Sergio Cabral20, escritor e jornalista, junto com os depoimentos de Roberto Menescal ( 

amigo, músico,e diretor da Philips) e de Danuza Leão (escritora e irmã de Nara) são 

fontes fundamentais desse capitulo.  

O segundo capítulo trata da vertente engajada da intérprete. Busca mostrar a parte 

política de sua obra e seus discursos contra o regime militar. O recorte temporal vai de 

1962, ano em que se aproxima de artistas ligados ao CPC21, como Ruy Guerra, Carlos 

Lyra até 1969, ano em que vai para o autoexílio, junto com seu então marido, o cineasta 

Cacá Diegues.  

Nara sempre mostrou opinião contrária ao regime militar e era considerada uma 

subversiva pelo governo. Além do mais, não só seus discos continham críticas ao 

governo, também participou de espetáculos nos quais expunha seu lado engajado. Outro 

tópico trabalhado no capítulo é como lidava com sua condição de mulher engajada, uma 

vez que não temos grandes referências de cantoras explicitamente contra o regime 

militar. Nara, talvez, tenha sido a intérprete conhecida pelo grande público, que mais se 

mostrou contrária a esse governo.  

As fontes essenciais para esse capítulo são arquivos da Força Aérea Brasileira,  da 

Polícia Federal e do Serviço Nacional de informações, que se encontram  digitalizados e 

                                                                                                                                                                                   
Janeiro:Campus,2012;HALBWACHS,Maurice. A memória coletiva. São Paulo: Centauro,2006; 
PASSERINI, Luisa. A Memória Entre Emoção e Política.São Paulo: Letra e Voz, 2011; 
TEIXEIRA, Josemir. Clara Francisca à luz de Clara Nunes.In :BRÜGGER, Silvia Maria Jardim. (org). O 
Canto Mestiço de Clara Nunes. São João Del Rei: Ed UFSJ, 2008;THOMPSON,Paul.A Voz do Passado: 
história oral.Rio de Janeiro:Paz e Terra,1992. 

20CABRAL, Sérgio. Nara Leão: Uma Biografia. Rio de Janeiro: ED. Lazuli, 2008. 
21 CPC- Centro Popular de Cultura: Organização associada a UNE( União Nacional dos Estudantes), que 
fundado em  1961 e extinto em 1964 junto com a UNE, após o golpe militar. Faziam a “ arte popular 
revolucionária”, uniam arte e política. Ver mais em: RIDENTI, Marcelo. Em Busca do Povo Brasileiro. 
Rio de Janeiro: Record, 2000; HOLLANDA, Heloísa Buarque de. Impressões de viagem CPC, vanguarda 
e desbunde:1960/70. Rio de Janeiro: Rocco, 1980. 
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integram o acervo do Arquivo Nacional; os roteiros e livros das três peças que Nara 

participou - Pobre Menina Rica 1962, Show Opinião 1964 e Liberdade, Liberdade 1965 

-  todas ligadas à temática social; e entrevistas da intérprete contrárias ao governo 

autoritário. 

O terceiro capítulo trabalha com os 23 LPs gravados pela intérprete, como ela 

escolhia seu repertório, a busca pelas “raízes” da música brasileira, quais foram os 

compositores gravados por ela, como via seu projeto de carreira. 

Será abordada, ainda, a relação da intérprete com a indústria cultural, que ganha 

grande importância nos anos 1960 e 1970, para tanto foi montada uma base de dados 

com todas as canções gravadas por Nara. 

 Depoimento de outros artistas que conviveram com a cantora ganham destaque, 

uma vez que é trabalhada a construção de uma memória sobre a imagem da cantora e as 

relações da cantora com diversos momentos/movimentos da música brasileira também 

são trabalhadas nesse capítulo.  

Nas décadas de 1950 até 1980, a dita Música Popular Brasileira vai ganhando 

espaço e fazendo parte da vida dos brasileiros, situando-se em um local privilegiado no 

país. A indústria cultural ganha força, televisão e indústria fonográfica são 

redimensionadas e adquirem grande importância. A sigla MPB traz um projeto da busca 

pela música nacional, relacionando diversas vertentes da música brasileira.  A carreira 

de Nara Leão se desenvolve justamente nessas décadas e a pesquisa da obra da cantora 

favorecerá o entendimento musical de uma época muito complexa e que ainda carece de 

estudos aprofundados no que se refere a relação entre música, sociedade e política. 
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Capítulo 1- Nara pede passagem: A trajetória musical da intérprete 
 

Nas últimas décadas, a historiografia passou por diversas mudanças, dentre elas o 

gênero biográfico saindo dos bastidores para ganhar espaço de destaque no palco do 

conhecimento histórico, trazendo discussões sobre as articulações entre o individual e o 

coletivo22. Este primeiro capítulo tem como objetivo relacionar a trajetória da intérprete 

Nara Leão com o contexto cultural vigente nas décadas de 1960, 1970 e 1980. 

Ao lançar a luz sobre um sujeito, pode-se enxergar não apenas sua trajetória, mas 

também toda história do país, de um determinado período. Em sua carreira, a artista 

dialoga com diversos gêneros da cultura brasileira, era cantora, mas participou de peças 

de teatro e filmes, estando presente no trânsito cultural nacional desde muito nova. 

Gravou seu primeiro LP aos 22 anos, mas antes disso participou da “implementação” da 

Bossa Nova. A trajetória da intérprete cruza com um momento de efervescência cultural 

no Brasil dos anos 1960 até 1980, por isso a presença da intérprete em diversos 

“movimentos musicais” e em diversos setores da cultura brasileira fazem desse trabalho 

uma janela para  pensar um aspecto importante da história cultural brasileira.  

 Renato Ortiz ressalta o papel do intelectual como mediador simbólico, que seria 

importante no processo da construção da identidade Nacional.23 Nara exerce esse papel 

na medida em que participa de diversos movimentos que estão fazendo parte da 

construção cultural brasileira. Suas opiniões eram respeitadas, seu repertório, sempre 

destacado como sinônimo de bom gosto pela crítica, mostrava uma artista que buscava 

as diversas roupagens da música “popular” e “nacional”. Em resumo, Nara era uma 

artista que estava sempre em busca de novas canções, novos talentos, novos desafios. 

Essa constante busca tem grande influência na carreira da artista, que grava de 1964 até 

1989 discos que mostram um período musical rico deste país, no qual a sigla MPB 

ganha força como gênero musical e sinônimo de bom gosto. 

Compor-se-á agora uma pequena biografia dessa artista. 

 

 

 

                                                             
22 GOMES, Ângela de Castro; SCHMIDT Benito Bisso (org.) Memórias e Narrativas autobiográficas. 
RS: FGV,2009.  p.7.  
23 Ortiz, Renato Cultura Brasileira e Identidade Nacional, SP, Ed. Brasiliense, 21985. p.139 .  
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1.1- A Infância e a Bossa Nova 

 

Nara Lofego Leão nasceu em 19 de Janeiro de 1942, em Vitória (ES).  Quando 

tinha apenas um ano, seus pais Jairo, um advogado bem sucedido, e Tinoca Leão, dona 

de casa, mudaram-se para o Rio de Janeiro. Apesar de ser uma família de classe média, 

Nara ressaltava que ela e sua irmã Danuza foram criadas sem aqueles valores 

tradicionais da classe, o que futuramente lhe possibilitaria tornar-se cantora. 

 Segundo Danuza Leão, em sua autobiografia, ela e Nara foram criadas para serem 

livres e jamais depender financeiramente de homem nenhum, e isso elas teriam 

aprendido direitinho.24 Em entrevista concedida para esta pesquisa, ao ser questionada 

sobre os valores nos quais ela e Nara foram criadas, ela respondeu: 

 

 Nós fomos criadas com uma diferença de idade de quase dez anos 
entre eu e Nara, mas nós éramos criadas com bastante liberdade. Meu 
pai tinha uma cabeça muito aberta, por isso alias havia as reuniões da 
Bossa na casa do meu pai e de mais ninguém, porque ele abria a casa e 
a garotada ficava tocando vilão a noite inteira, coisa que os outros pais 
não deixavam.25 

 

A trajetória musical de Nara começou cedo. Aos doze anos passou a estudar 

violão com o professor Patrício Teixeira, em uma época em que eram poucas as 

mulheres da elite que tocavam violão – pois o músico era estigmatizado como 

“vagabundo” – é fácil imaginar o que falariam de uma jovem cantora. Entretanto, isso 

não era problema para seu pai, pois foi ele quem a matriculou nesse curso26.Sua irmã 

Danuza fez aulas de piano e frequentou durante um tempo as aulas de violão de Patrício 

Teixeira. É interessante ressaltar que a palavra liberdade é, várias vezes, destacada por 

Danuza Leão tanto na entrevista concedida para a pesquisa quanto em sua autobiografia. 

Essa liberdade é o que proporciona a Nara, uma menina da classe média carioca, seguir 

a carreira de cantora. Sem essa liberdade dificilmente a menina da zona sul carioca teria 

seguido esse caminho, uma vez que, como ressaltado, havia um grande preconceito 

contra os músicos, mas com relação as intérpretes o preconceito era bem mais sentido. 

Muitas foram as cantoras que largaram a carreira para se casar. Um dos exemplos é 

                                                             
24 LEÃO, Danuza Quase Tudo. SP. Ed. Companhia das Letras, 2005. p.17. 
25 Entrevista concedida por Danuza Leão a Daniel Lopes Saraiva, pelo telefone, em 23 de Outubro de 
2013 
26 CABRA, Nara Leão... Op. Cit. pp. 9-17. 
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Celly Campello (que depois retoma a carreira)27 que no auge de sua trajetória artística 

para de cantar para se dedicar à família que começava a formar. Nara, desde muito 

jovem, participava de rodas de violão na casa de conhecidos, com Roberto Menescal, do 

qual havia se tornado amiga em função da música. Menescal narra o início da amizade 

deles: 

 
Nara tinha onze anos quando eu a conheci. Eu estava fazendo quinze. 
Então a gente se conheceu e seguiu junto ali, porque eu vi que ela 
gostava muito de música. E Nara sempre esteve mais adiantada do que 
a gente, muito mais, não só fisicamente – ela com onze anos parecia 
uma menina de quinze, dezesseis – e também culturalmente porque os 
pais dela eram muito preocupados com cultura. A irmã dela, Danuza, 
também, sempre nos meios intelectuais e tal. E Nara, por exemplo, me 
ensinou Jazz – eu nunca tinha ouvido falar em Jazz na minha vida. Ela 
falou: “vamos ouvir um pouco de jazz?”. Ela tinha doze anos quando 
falou isso. “Jazz? O que é jazz?”. “Ah, tem umas bandas aqui de jazz 
e tal”. Então a gente começou muito a ouvir principalmente música 
americana, por causa dos filmes. Os filmes... Todos os filmes na época 
traziam muitos números musicais e artistas que estavam surgindo. 
Então, a gente ia muito ao cinema, toda semana, principalmente 
metro, cinema metro que tinha os grandes musicais. E ouvindo disco e 
tal...28 

  
Nesse trecho se pode ver o quão cedo Nara iniciara sua trajetória artística. Aos 

16 anos, ela largou a escola, mas diferente do que sempre é falado, não apenas por 

vontade própria e sim porque seu pai achava melhor que as filhas estudassem em casa. 

Ele não via grande importância no diploma. Danuza também fora tirada bem cedo do 

colégio, segundo palavras dela: 

 
Não, meu pai me tirou do colégio quando eu tinha doze anos porque 
ele queria que eu estudasse em casa. Ele achava que diploma não tinha 
menor importância, não precisava para nada, o que precisava era 
aprender as coisas. E a Nara também ele quis tirar, mas ela quis 
continuar29 

 

 Nara, em depoimento para o museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro, deu 

sua versão para ter abandonado a escola. Segundo ela, houve uma incompatibilidade 

com os professores e com o esquema exigido no colégio. Disse ainda que sua prioridade 

era ficar acordada tocando violão e, após ficar dois meses afastada da escola por estar 

                                                             
27 FRÓES, Marcelo Jovem Guarda em ritmo de aventura. RJ. Ed. 34, 2000.  p.35. 
28 Entrevista concedida pelo compositor Roberto Menescal a Daniel Saraiva, na cidade do Rio de Janeiro 
,em 01 de Agosto de 2011. 
29 Entrevista concedida por Danuza Leão a Daniel Lopes Saraiva, pelo telefone, em 23 de Outubro de 
2013 
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com hepatite, resolveu não voltar mais.  Entretanto, Nara teria professores em casa, 

como havia acontecido com sua irmã.30  

Essa liberdade na casa de Nara fascinava suas amigas, que adoravam a liberdade 

na casa da família Leão.31 A diferença de idade entre Nara e Danuza era de quase dez 

anos, portanto, quando Nara tinha apenas 7 anos, Danuza já era a modelo mais famosa 

do país e morava em Paris, isso com apenas 16 anos. Segundo Danuza o Advogado 

Jairo Leão, pai dela e de Nara, criou as filhas para serem independentes: 

 

 Ele dizia isso que nós tínhamos que ser independentes. Que o mais 
importante da vida era não depender de ninguém, sobretudo de 
marido. E com isso, sempre fomos independentes. Começamos a 
trabalhar cedo e nunca dependemos de ninguém, nem eu, nem Nara.32 

 

Nara chegou a trabalhar no jornal Última Hora, no qual foi estagiaria aos 16 anos. 

Lá fazia de tudo: traduziu horóscopos e fez sua primeira reportagem com Denise Rocha 

de Almeida, Miss Flamengo33. Gostava também de desenhar e matriculou-se na 

Escolinha de Artes do Brasil, dirigida pelo pintor Augusto Rodrigues. Sua mãe ficou 

bem contente com essa decisão, uma vez que ela se dedicava à pintura34. Pode-se 

destacar também que Tinoca Leão tinha aptidão musical, pois tocava piano, flauta e 

bandolim. Nara chegou a expor suas obras no X Salão Nacional de Arte Moderna,35 mas 

mesmo com essas aptidões a música ganhava mais força na vida da artista. Nessas 

experiências pode-se notar uma busca por expressar suas ideias por intermédio da arte. 

Talvez nesse momento não houvesse uma opção pela música, e sim pela arte, em seu 

sentido mais amplo. Mesmo seguindo a carreira de cantora Nara questionou diversas 

vezes sua escolha. Anos depois, a intérprete disse “pensei que talvez pudesse prestar um 

serviço, pudesse fazer da minha vida uma vida útil e fazer alguma coisa pelos outros”36 

e essa forma de ajuda seria cantando canções engajadas, que informariam ao público 

problemas que até então eram pouco discutidos pela classe média da zona sul carioca. 

Possivelmente, essa vontade de prestar um serviço para a sociedade aliada ao contexto 

                                                             
30 Entrevista  concedida por Nara Leão ao Museu da Imagem e do Som (MIS RJ),em 06 de Julho de 1977 
31 CABRAL, Nara Leão...  Op.Cit., p.14. 
32 Entrevista concedida por Danuza Leão a Daniel Lopes Saraiva, pelo telefone, em 23 de Outubro de 
2013 
33 Entrevista  concedida por Nara Leão ao Museu da Imagem e do Som (MIS RJ),em 06 de Julho de 1977 
34 CABRAL, Nara Leão... Op.Cit., p.16. 
35 Idem, Ibidem. pp. 15,16. 
36 Entrevista  concedida por Nara Leão ao Museu da Imagem e do Som (MIS RJ),em 06 de Julho de 1977 
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social/musical em que a cantora vivia tenha possibilitado o crescimento da carreira da 

artista. 

Na década de 1950, um novo gênero musical começa a surgir no Brasil. Essa 

música moderna seria a Bossa Nova, que em 1958 estoura com o lançamento do LP de 

João Gilberto, Chega de Saudade, considerado um marco na música brasileira. Marcos 

Napolitano atribui ao trabalho de João Gilberto o papel de um possível sintetizador das 

principais influências musicais no cenário cultural da época no Brasil. Dessa forma, 

figuraria como o difusor da linha que passou a balizar aquilo que vinha sendo feito pela 

maioria dos integrantes da Bossa Nova: 

 

Dialogando com a tradição da música brasileira, João Gilberto 
incorporou a bateria das escolas de samba de maneira inusitada: seu 
polegar reproduzia a marcação do surdo – tangendo a primeira corda 
do violão –, enquanto os três dedos médios “batucavam” as cordas 
inferiores como se fossem um tamborim. A orquestra do samba, 
produto de uma ancestralidade que vinha das senzalas, passara pelo 
morro e chegara ao disco, transformando-se em um material de uma 
performance minimalista que, a princípio, era sua negação, mas ao 
mesmo tempo sua continuidade.37 

 

A Bossa Nova traz para a classe média a intensificação do costume de comprar 

música brasileira. Em 1959, apenas 35% dos discos vendidos eram de música brasileira; 

10 anos depois as cifras mudaram e 65% dos discos vendidos são pertencentes à música 

brasileira38·. Esse movimento de difusão engloba ainda os universitários pertencentes à 

classe média, que logo assumiram grande importância, tanto no cenário político quanto 

no musical. Não foram poucos os shows da Bossa Nova apresentados em universidades, 

provocando cada vez mais a adesão de jovens interessados pela música brasileira.  

Segundo seus criadores, a Bossa Nova seria uma mistura de tradição e 

modernidade, a junção de elementos do bolero, jazz e samba, uma mistura de gêneros 

com uma interpretação mais contida, condizente com os lugares de início da bossa, 

apartamentos e barzinhos. A Bossa Nova se torna, então, um movimento com todas 

essas características.39 

                                                             
37 NAPOLITANO, Marcos A síncope das ideias: a questão da tradição na música popular brasileira. SP 
ED. Da fundação Perseu Abramo, 2007. p.69 . 
38 Idem, ibidem, p.68 . 
39 Idem, Ibidem. pp.67-70. 
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Diferentemente do que muitas vezes é dito, aquilo que mais tarde se 

convencionou chamar Bossa Nova não se iniciou no apartamento de Nara Leão, pois 

dizer que a idealização da Bossa Nova como uma música criada por adolescentes quase 

amadores é bem interessante, mas isso seria desconsiderar centenas de profissionais 

que, desde pelo menos 10 anos antes, já vinham contribuindo para o que Ruy Castro 

chama de “a modernização da música brasileira”. Entretanto, não se pode subestimar a 

importância deste espaço para o movimento, já que foi aí que nasceram várias 

composições e se programaram shows que carregariam a marca Bossa Nova40. Aqui se 

identifica um exemplo de quão moderno era Jairo Leão, pois permitia que essas 

reuniões ocorressem em sua casa, coisa não muito comum naquela época para o pai de 

uma garota. A residência de Nara, localizada na Avenida Atlântica, 2853, apto. 303, em 

Copacabana, tem um grande valor simbólico para o movimento. 

Por mais que a Bossa já estivesse em “construção”, o apartamento teve um papel 

agregador. Talvez papel semelhante ao que a casa da Tia Ciata, localizada na Praça 

Onze, teve para o samba em 1919. Lá os frequentadores Donga, Pixinguinha, Sinhô, 

junto com outros compositores, compuseram a música Pelo Telefone, primeiro samba 

registrado,41 e outras diversas canções. Tia Ciata ficou conhecida por abrir as portas da 

sua casa para a classe média, e para os sambistas que em sua maioria tinham outras 

ocupações durante o ano, uma vez que ainda não era possível viver de música popular 

no Brasil. As semelhanças são muitas: em ambas, um grupo de artistas se reunia para 

cantar e pensar música; às duas são atribuídas os papeis essenciais para o “nascimento” 

de um gênero musical, e várias composições nasceram nos dois endereços. Existem 

diferenças, mas o que é ressaltado aqui é o papel agregador das residências, que hoje 

são espaços de memória, uma vez que são evocados por diversos pesquisadores de 

música brasileira. Os artistas sabiam que ali era um local de reunião, o que agregava 

sempre novos músicos. 

Continuando no apartamento da Avenida Atlântica, cabe ressaltar quem eram as 

pessoas que se reuniam nesse endereço, além de Nara e Roberto Menescal, também 

Carlos Lyra, Luís Carlos Vinhas, Chico Feitosa, Normando Santos, Luiz Eça, Silvinha 

Telles, entre outros cantores, compositores e instrumentistas, sem deixar de citar 

Ronaldo Bôscoli uma espécie de guru para o grupo, mais velho que a maioria, já tinha 

                                                             
40 CASTRO, Rui. Nara Leão.  Coleção 50 Anos de Bossa Nova. RJ, MEDIAfashion, 2008. p.11-22. 
41 VIANNA,Hermano.O mistério do Samba.RJ.Ed UFRJ,1995. p.112 . 
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28 anos e era jornalista do jornal Última Hora.42 Outros locais também foram de grande 

importância para a Bossa Nova, como a casa de Bené e Dulce Nunes e o Beco das 

Garrafas, entretanto o espaço mais emblemático é o apartamento da Avenida Atlântica. 

Nara, que sempre negava o título de musa da Bossa Nova, foi a inspiradora de 

várias canções desse movimento como Lobo bobo, O barquinho, Nós e o mar, entre 

outras, compostas em grande parte por Ronaldo Bôscoli, seu namorado na época e 

considerado um dos lideres do novo estilo.43 

Entretanto, Nara não gravou Bossa Nova no início do movimento, ainda que tenha 

participado dos primeiros shows. Sua capacidade como cantora era muitas vezes 

questionada por membros do grupo. Em sua biografia, Bôscoli diz que Nara ficava 

sempre em segundo plano no grupo da Bossa Nova. Isso se devia à opinião de João 

Gilberto sobre a voz da cantora, pois para ele Nara semitonava (desafinava)44. Em 

entrevista para essa pesquisa, Roberto Menescal confirma que a intérprete não era muito 

valorizada como cantora. 

 

A Nara... Ela era um pouco... Era considerada o mascote do grupo. 

Como a gente protegia a Nara, era mais moça, mais jovem, e a gente 

protegia muito ela – até a ponto de prejudicá-la. Quer dizer, a gente 

não... “Nara, canta aquele samba”. Ela tomava nota de tudo, então ela 

era meio gravadora da época, e a gente não dava o valor que devia 

dar.45 
 

 Para o grupo a grande intérprete da Bossa seria Silvinha Telles que já era cantora 

profissional na época e tinha um canto bem “moderno”46. Cabe aqui ressaltar o papel de 

Nara no grupo, além de dona da casa e tocar bem violão, ela tinha boa memória e 

sempre fazia críticas oportunas. O conhecimento dela sobre música era admirado pelos 

outros componentes do grupo.47 

 Além das reuniões da Bossa Nova no apartamento de Nara, Carlos Lyra e 

Roberto Menescal tinham uma escolinha de violão e entre os professores dessa escola 

estavam, além dos donos, Wanda Sá, Nelson Motta, Edu Lobo, Marcos Valle, Nara 

                                                             
42 CASTRO,Rui.Chega de Saudade:A história e as histórias da Bossa Nova.SP,Ed Compahia de Bolso, 
2008. pp. 232-233. 
43MACIEL, Luiz Carlos; CHAVES, Ângela. Eles e Eu - Memórias de Ronaldo Bôscoli. Rio de Janeiro, 
Nova Fronteira,1994. p.154 . 
44 Idem, ibidem, p. 170-171. 
45 Entrevista concedida pelo compositor Roberto Menescal a Daniel Saraiva, na cidade do Rio de Janeiro 
,em 01 de Agosto de 2011. 
46 CASTRO, Rui. Nara Leão.  Coleção 50 Anos de Bossa Nova. Op Cit. p.25. 
47 CABRAL, Nara Leão...  Op. Cit. p.29. 
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Leão, entre outros. A procura de aulas era grande, tamanho era o sucesso que a Bossa 

vinha tomando.48 

O primeiro “racha” que sacudiu a Bossa Nova foi em 1960, Carlos Lyra teve 

uma discussão com Ronaldo Bôscoli, pegou de volta 10 canções que tinha dado para 

este letrar e passou a dizer que não fazia mais Bossa Nova e sim Sambalanço. Diversas 

hipóteses surgiram como motivo para esse rompimento, mas, segundo Ruy Castro, o 

motivo teria sido que Carlos Lyra havia sido contratado para fazer um disco solo na 

Philips e havia desistido de esperar para gravar o disco que a Odeon havia prometido 

para o grupo, disco esse prometido ainda em 1959, mas que nem haviam começado a 

produzir.49 Após o afastamento, Carlos Lyra se aproxima de artistas ligados à esquerda 

cultural como Oduvaldo Vianna Filho, Chico de Assis, Ferreira Gullar, entre outros, e 

participa em 1961 da criação do CPC (Centro Popular de Cultura). 

 Nara estava cada vez mais presente nos shows da Bossa Nova. No palco seu 

espaço aumentava gradativamente. Entretanto em 1961 um fato mudaria a carreira da 

intérprete. As manchetes noticiavam que Ronaldo Bôscoli, que até então era seu noivo, 

estava namorando a cantora Maysa, isso aconteceu depois de uma turnê de Maysa pela 

América do Sul, na qual Bôscoli foi acompanhá-la, pois ela, que já era uma cantora de 

renome nacional, havia gravado algumas músicas da novo gênero musical, a Bossa 

Nova, e seria uma grande porta voz para o novo gênero musical.50 

Com o fim do noivado, Nara se afasta não apenas de Ronaldo Bôscoli, como de 

todos os outros do grupo, mas continua cantando músicas do gênero. Acontece então 

uma reaproximação da cantora com Carlos Lyra e também inicia um relacionamento 

com o cineasta Ruy Guerra que, junto com Lyra, faziam parte do CPC (Centro Popular 

de Cultura)51 e tinham uma visão de mundo diferente da que era apresentada pela Bossa 

Nova. Cabe salientar que esse afastamento foi gradativo, mesmo separada de Bôscoli 

fez shows cantando Bossa Nova, um dos exemplos é a turnê que ela fez com Sergio 

Mendes, que passou por algumas capitais brasileiras, pelo Japão e por diversos países da 

Europa. Esse show era promovido pela empresa franco-brasileira Rhodia que estava 

lançando a coleção Brazilian Style e por isso, além dos cantores e músicos, o show 

contava com várias modelos apresentando as roupas da coleção. Nara chegou a hesitar 

                                                             
48 NAVES, Santuza Cambraia; COELHO, Frederico Oliveira; BACAL, Tatiana. A MPB em 
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49 CASTRO, Rui Chega de Saudade... Op. Cit., pp.257,258. 
50 Idem, Ibidem, pp. 290-293. 
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em aceitar o convite, pois ficou receosa em sair falando de moda em um momento no 

qual o país mergulhava em uma ditadura. Tal atitude poderia ser vista como 

“alienação”52. 

Em 1962 Nara foi convidada por Vinicius de Moraes e Carlos Lyra para participar 

da peça Pobre menina rica, espetáculo que traz uma forte crítica social, pois conta a 

história de uma menina rica interpretada por Nara que se apaixonava por um morador de 

rua, essa peça foi gravada em LP no ano de 1972, mas dessa vez quem fazia o papel da 

menina rica era Dulce Nunes. Essa não seria a primeira vez que Nara faria uma peça 

com forte crítica social. O engajamento no teatro, mesmo que por um curto período, é 

das marcas da carreira de Nara.53 

Nos anos de 1962 e 1963, ocorreu uma cisão na Bossa Nova e duas linhas se 

firmaram: a Jazzística e a Nacionalista. A primeira continuava com os temas cantados 

desde o início da Bossa Nova – amor, sol, flor. Já a segunda tinha uma letra mais 

engajada e, além de criticar o poder público, cantava as mazelas sociais do povo54. 

Entretanto, as duas conservaram o modo intimista de interpretar as canções. Nara, que, 

desde que havia rompido com Ronaldo Bôscoli se aproximara da linha nacionalista, foi 

convidada para lançar seu LP em 1964, a convite de Aloysio de Oliveira, pela gravadora 

Elenco. Contrariando o esperado, gravou sambistas como Cartola e Zé Keti. Essa linha 

nacionalista passaria a ser chamada de engajada pelos críticos musicais da época. Nara 

já havia gravado uma participação no LP Depois do Carnaval 1962, de Carlos Lyra, e 

estava cada vez mais próxima do que os críticos consideravam ser a esquerda cultural. 

E, ao se aproximar desta vertente, Nara passou a questionar as letras bossanovistas, que, 

segundo ela, não condiziam com a realidade do povo.55 Em uma entrevista para o 

jornalista Juvenal Portela da revista Fatos e Fotos, Nara deu uma declaração bombástica 

que marca o seu rompimento com a Bossa Nova durante um longo tempo. 

 
“Chega de Bossa Nova”, ela dizia na entrevista. “Chega de cantar para 
dois ou três intelectuais uma musiquinha de apartamento. Quero o 
samba puro, que tem muito mais a dizer, que é a expressão do povo, e 
não uma coisa feita de um grupinho para outro grupinho. E essa 
história de dizer que a Bossa Nova nasceu na minha casa é uma 
grande mentira. Se a turma se reunia aqui, fazia-o em mais de mil 
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lugares. Eu não tenho nada, mas nada mesmo, com um gênero musical 
que não é o meu e nem é verdadeiro”.56 

 

Com essa entrevista e a tentativa de se desvincular do gênero musical, muitos de 

seus antigos companheiros de Bossa ficaram chateados, e a reconciliação só viria em 

1971, em seu LP Dez Anos Depois57.  

 

1.2- A cantora engajada e os Festivais 

 

O primeiro LP de Nara foi muito comentado, pois foi uma surpresa para a 

imprensa a garota Zona Sul subir o morro e cantar samba, com composições canções 

dos sambistas Zé Keti, Nelson Cavaquinho e de compositores engajados com 

movimentos de esquerda, como Ruy Guerra, Carlos Lyra, Vinicius de Moraes. Nara 

mostra uma faceta diferente de tudo que a mídia e o público esperava, Menescal ressalta 

como foi vista a mudança de Nara da Bossa Nova para a música engajada: 

 

(...)E a Nara, quando a gente chega, ela já está começando a 
frequentar o negócio de cinema, que o Cinema Novo começa a 
aparecer ali. E era outra cabeça... O Cinema Novo era o pessoal mais 
com atitude, muito mais preocupado com o social, e com as diferenças 
do Nordeste. E começa ali, a entrar ali, e começa, e descobre o morro, 
descobre o Zé Keti, descobre não sei o que... E se apaixona por 
aquelas coisas que a gente nem tomava conhecimento. A gente achava 
que era isso aqui e acabou. E ela começa a mostrar isso, e vira uma 
coisa interessante. Para a imprensa, a menina rica de Copacabana 
cantando o morro... Subindo o morro e cantando o morro. Então, quer 
dizer, a importância da... Primeiro: ela na Bossa Nova foi muito 
importante, aí ela começa a descobrir o morro e trazer para o asfalto. 
Nara foi a pessoa que trouxe.58 

 

Não se pode atribuir a conexão morro e asfalto apenas à intérprete, mas o papel 

dela é um dos destaques nessa conexão. Marcos Napolitano também destaca o papel de 

Nara nessa simbiose. Os anos de 1964 e 1965 marcam a consolidação da tradição do 

samba na música popular brasileira, três intérpretes, então, têm destaque, seriam elas 

Nara Leão, Elis Regina e Elizeth Cardoso. Segundo o autor, de diferentes maneiras, elas 
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procuram seguir essa nova orientação estético/ideológica caracterizada pela “subida ao 

morro” e pela “ida ao sertão.59 

Para Santuza Cambraia Naves, Nara atua como agitadora cultural nesse primeiro 

disco e durante sua carreira, o que é compatível com suas gravações, que nessa época 

ganha uma ênfase política.60 Um dos motivos que levam a cantora a ganhar esse título 

de agitadora cultural pode ter decorrido de suas opiniões apresentadas na mídia. Nara 

era mais que uma cantora: era uma formadora de opinião. Durante as diversas 

entrevistas que a intérprete deu os temas abordados são diversos, não apenas ligados à 

música ou à cultura, mas também temas ligados ao cotidiano e à política. 

Em 1º de Abril de 1964 foi instaurado o golpe militar, no qual João Goulart foi 

destituído e os militares tomaram o poder. Nara, que já vinha fazendo um projeto com 

grande crítica social, acaba por participar de diversos movimentos de resistência e de 

crítica ao regime vigente. 

Em seu segundo LP, a intérprete continua cantando a música engajada e 

nacionalista. Nas letras, temas como a vida no morro, ou a vida do trabalhador são 

recorrentes; destacando as mazelas do país, em ao menos sete das doze faixas trazem 

crítica social em seu tema. Apesar de manter alguma referência à Bossa Nova em seu 

estilo de cantar, que seria considerado, junto com o de João Gilberto, o padrão do estilo 

musical: um canto em baixo volume, muitas vezes acompanhada apenas do violão 

(marcante em toda a sua carreira), e um repertório predominantemente engajado, à base 

de sambas. Esse LP foi lançado após o golpe militar, e, a partir daí, Nara se tornou um 

referencial contra a ditadura em suas canções, falas e interpretação61. 

Este segundo disco, intitulado Opinião de Nara, foi ouvido pelo dramaturgo 

Oduvaldo Viana Filho, que teve então a ideia de fazer um show para abrir o Teatro 

Arena, criado das cinzas do Centro Popular de Cultura (CPC). Para o espetáculo foram 

convidadas três pessoas que bem representavam as diferenças sociais brasileiras: João 

do Vale, o homem nordestino do campo; Zé Keti, o malandro urbano do morro; e Nara 

Leão, a menina da Zona Sul do Rio de Janeiro. A estreia do show Opinião ocorreu no 

dia 11 de dezembro de 1964, com muito sucesso, tanto de público quanto de crítica. Em 

meio às brincadeiras, o show fazia duras críticas à ditadura, por isso o teatro era lotado 
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com meses de antecedência.62 Esse foi apenas um dos tantos momentos em que Nara foi 

vista como um símbolo da resistência, sua obra aliada a um discurso contrário ao regime 

militar renderam à cantora diversos problemas, ela era considerada um perigo para o 

governo e fora fiscalizada várias vezes pelas forças armadas. 

No início de 1965, com problemas na voz, Nara precisou abandonar o show, tendo 

então a ideia de fazer uma viagem pelo Brasil para conhecer a música de outras regiões. 

Para ocupar seu lugar, sugeriu o nome da jovem Maria Bethânia, que tinha conhecido 

em uma viagem à Bahia. Já nessa época, Nara descobria novos talentos, característica 

que marcaria toda sua carreira.63 Caetano Veloso narra em seu livro de memórias que a 

intérprete tinha um desprendimento muito grande, chegando a oferecer canções recém-

gravadas por ela para que Bethânia cantasse no espetáculo solo que Caetano estava 

projetando para sua irmã. Cita ainda em outra passagem que Nara não buscava o 

estrelato, característica que marca bastante sua carreira64. 

Nara ainda participaria de outro espetáculo que tinha como eixo a crítica à 

ditadura – Liberdade, Liberdade, em 1965, com a presença não só da cantora, como 

também dos atores Paulo Autran e Tereza Rachel. O roteiro, assinado por Millôr 

Fernandes e Flavio Rangel, traz uma compilação de vários textos e canções sobre o 

assunto em voga, Liberdade65. Segundo Flávio Rangel, um dos autores da peça, a 

intenção do texto é reclamar, denunciar e, sobretudo, alertar, uma vez que o momento 

político do país não era dos melhores.66 Como pode ser visto, em menos de dois anos, 

Nara participa de dois espetáculos em que a crítica ao regime militar é evidente, essas 

participações ainda mostram uma diferente faceta da artista, que, mesmo sempre 

ressaltando a timidez, chegou por diversas vezes a “enfrentar” a platéia do teatro. 

Ainda em 1965 grava o LP O Canto Livre de Nara. O cotidiano do trabalhador 

continua sendo ponto forte no seu trabalho e os problemas sociais são apresentados em 

várias músicas, os temas das canções variam como a vida no morro, a malandragem, o 

cotidiano dos pescadores ou a vida do sertanejo. O título do disco pode ser também 

considerado uma referência, uma vez que a cantora sempre ressaltava que buscava 

liberdade total em suas gravações. Portanto, o canto livre seria uma afirmação tanto da 

sua posição na gravadora, a ponto de ter a escolha livre do repertório, quanto uma 
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crítica ao governo ditatorial que cerceava cada vez mais a liberdade de expressão dos 

artistas brasileiros. No repertório, traz canções como Carcará e Inalença, que estavam 

presente no espetáculo Opinião. Talvez seja o disco mais engajado da intérprete, por 

conter diversos elementos como a vida no morro, no sertão, a classe média acomodada e 

ainda da busca pela liberdade de expressão, fazendo assim uma crítica ao sistema social 

vigente. No mesmo ano, Nara participa do disco 5 na Bossa junto com Edu Lobo e 

Tamba Trio. Canta cinco das dez faixas apresentadas no LP. Esse disco foi originado de 

um show no teatro Paramount. Nara já era referencial de bom gosto para a maioria dos 

críticos musicais e mesmo com diversas críticas a respeito de sua voz ela foi contratada 

para o elenco da TV Record, que havia resolvido investir em programas musicais. Com 

ela foram contratados no primeiro momento Edu Lobo, Alaíde Costa, Claudette Soares, 

Orlando Silva e Baden Powell.67 

Com uma carreira consolidada e admirada por críticos musicais, Nara começa o 

ano de 1966 lançando o LP Nara pede Passagem, no qual lança dois compositores 

estreantes, Sidney Miller e Chico Buarque; segundo Zuza Homem de Mello, já nessa 

época ser gravado por Nara era um passaporte para o Olimpo da Música Popular 

Brasileira.68 O texto do encarte do LP ficou a cargo do escritor Ferreira Gullar, que faz 

um pequeno resumo da procura da intérprete pelas raízes da música brasileira. Mostra 

uma artista inquieta em constante busca em descobrir e redescobrir compositores, 

gêneros, movimentos e tudo que pudesse enriquecer a cultura brasileira. 

 
 
Muitos artistas brasileiros terão tido igual ou maior popularidade que 
Nara. Mas raro terá sido aquele em torno do qual se formou, como no 
caso de Nara, uma controvérsia interminável que, nos seus pólos 
extremos, coloca de um lado os louvores incondicionais e, de outro, os 
críticos implacáveis. Acreditamos que o tempo se encarregará de 
decantar os excessos de ambas as partes, o que não nos impede de 
constatar que esse choque de opiniões tão díspares tem uma causa 
concreta: a personalidade original de Nara dentro da Música Popular 
Brasileira Nara tem, como cantora, uma voz peculiar, extremamente 
sensível, a que se casa um modo também pessoal de interpretação. 
Mas Nara não é apenas uma cantora. É também uma intérprete, 
entendendo-se por intérprete não a maneira própria de cantar, mas 
uma posição interpretativa, indagativa e seletiva em face da nossa 
música popular. Não  sei se me faço  entender, digo que Nara não se 
coloca passivamente diante da música popular,  escolhendo para seus 
discos  os sambas  da moda  ou aquelas composições  que  lhe 
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parecem interessantes. Não. Ela está permanentemente debruçada 
sobre o acervo da música popular, do passado e do presente, a 
redescobrir nesse universo de emoções músicas que, de hoje ou de 
ontem, melhor exprimem o sentimento atual. Esta é a razão por que 
Nara tem desempenhado um papel de pioneira no lançamento de 
certos tipos de criação musical, bem como na ressurreição de velhas e 
deliciosas canções brasileiras. E Nara tem consciência disso: o seu 
último elepê intitulava-se “Canto Livre de Nara”. A liberdade, no 
plano humano, no plano artístico, no plano social, está nela como uma 
aspiração e um exercício permanente. 
Nara foi a “musa da bossa nova” quando a bossa nova ainda era 
olhada com suspeita. Mais tarde, ela estava ao lado do que buscaram, 
para a bossa nova, raízes brasileiras mais profundas. E, nesse retorno 
às origens, Nara redescobriu que a bossa nova era apenas uma das 
formas atuais de cantar a alma do povo e que esse povo não tem só 
problemas afetivos e sentimentais. Esse povo tem também opinião. E 
ela deu o passo para lançar o samba político, que fala da luta do 
homem brasileiro, nos campos e nas cidades. O disco “Opinião” abriu 
caminho. Em breve todo munda grava música política. Através dessa 
descoberta, o samba foi para os teatros, foi cantado em coro por vastas 
plateias, das mais diferentes classes, identificadas pela verdade da 
música popular. 
Mas Nara não parou aí. No fundo da música popular política está uma 
aspiração de liberdade e de felicidade que, indiretamente, se exprime 
no samba que fala do amor que nasce, do amor que morre, da beleza 
da vida, do sofrimento e da saudade. Nara compreendeu que, através 
de sua música, o povo exalta a vida, valoriza os seus sentimentos e 
suas conquistas, supera o sofrimento e bebe ali a esperança de uma 
vida melhor. Este disco, “Nara Pede Passagem”, é o resultado dessa 
nova descoberta. Aqui, ela junta o samba político à seresta e o samba-
enredo da escola de samba a recentes criações da bossa nova, que se 
transforma. É essa liberdade de escolha e de comprometimento com o 
novo que define a personalidade de Nara como intérprete de nossa 
música popular. 
Mas não se veja nisso a caracterização de Nara como uma espécie de 
ser excepcional ou bicho estranho dentro da nossa vida artística. É que 
através dela se manifesta um fenômeno novo na história do samba: a 
sua penetração de maneira profunda na população urbana dos grandes 
centros e em todas as classes. É certo que, de há muito, o samba é 
consumido pela classe média das grandes cidades. Mas hoje, graças à 
expansão dos veículos de comunicação de massas, a conjugação do 
rádio, da tevê, do disco e do teatro, a música popular brasileira atinge 
um público bem mais amplo e de maneira mais atuante, tornado-se, 
também, meio de expressão dos compositores jovens surgidos não 
apenas nos morros, mas em Copacabana e Ipanema. Essa revolução 
musical, que assusta os preservadores do samba autêntico, deflagra a 
polêmica, em cujo centro se encontra, como um dos principais 
veículos dessa integração, a figura inquieta de Nara.69 

O texto de Ferreira Gullar mostra a constante preocupação da cantora com seu 

repertório. Mesmo com a pouca idade, apenas 24 anos na época, era considerada uma 

formadora de opinião. Mas até então a obra da intérprete não havia obtido muito 
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destaque com o grande público. Mesmo buscando cantar o cotidiano de um povo, as 

mazelas sociais, seu público era uma classe média intelectualizada. Talvez sua forma de 

cantar estilo Bossa Nova e sua aversão aos palcos e multidões fizesse com que o grande 

público não se identificasse tanto com a cantora, mas é justamente no ano de 1966 que 

Nara vai experimentar sua maior popularidade. Contratada pela TV Record, a intérprete 

participava de diversos programas da casa. Os diretores da Record resolvem então fazer 

o seu festival, que no ano anterior havia apresentado a intérprete Elis Regina ao grande 

público defendendo a música vencedora, Arrastão. Esse festival havia sido exibido na 

Tv Excelsior, mas o dono da Record, Paulo Machado Carvalho junto com seus diretores 

Manoel Carlos e Solano Ribeiro queriam algo de maior envergadura. É ai que começam 

os projetos para o II Festival da Record. Segundo porque a Record já havia realizado um 

festival anterior, mas sem grande importância, o festival anterior foi realizado em 1960 

e foi nominado I Festa da Música Popular Brasileira. 

O festival de 1966 mobilizou o público, não só no auditório, como também 

dentro de casa. Ficou decidido que os intérpretes das canções seriam os artistas 

contratados pela emissora, entre eles Nara Leão, Elis Regina, Roberto Carlos, Wilson 

Simonal, Hebe Camargo, Jair Rodrigues, entre outros. Nara defenderia a canção A 

Banda, do iniciante Chico Buarque, do qual ela já havia gravado algumas composições. 

Cabe ressaltar que Nara já havia gravado a canção A Banda em seu LP Manhã de 

Liberdade, mas, como as músicas do festival tinham de ser inéditas, Chico pediu para 

que Nara adiasse o lançamento do seu LP até o fim do festival. No que foi prontamente 

atendido pela cantora70. O festival foi dividido em três eliminatórias e a final, 

contabilizando quatro programas, em cada uma das três eliminatórias quatro canções 

seriam classificadas, contabilizando 12 músicas na final. Entre as doze canções na final, 

duas ganharam mais destaque: Disparada, de Théo de Barros e Geraldo Vandré, 

defendida por Jair Rodrigues, e A Banda, de Chico Buarque, defendida por Nara Leão. 

A grande dúvida era qual dessas duas ganharia o festival. Tal dúvida dividiu não só o 

público como também o júri. Disparada era uma música com forte conotação política, 

na qual a vida do sertanejo é narrada, expondo a dificuldade a as agruras e percalços 

vividos por um homem simples. 
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Prepare o seu coração 
Pras coisas 
Que eu vou contar 
Eu venho lá do sertão 
Eu venho lá do sertão 
Eu venho lá do sertão 
E posso não lhe agradar 

Aprendi a dizer não 
Ver a morte sem chorar 
E a morte, o destino, tudo 
A morte e o destino, tudo 
Estava fora do lugar 
Eu vivo pra consertar 

Na boiada já fui boi 
Mas um dia me montei 
Não por um motivo meu 
Ou de quem comigo houvesse 
Que qualquer querer tivesse 
Porém por necessidade 
Do dono de uma boiada 
Cujo vaqueiro morreu 

Boiadeiro muito tempo 
Laço firme e braço forte 
Muito gado, muita gente 
Pela vida segurei 
Seguia como num sonho 
E boiadeiro era um rei 

Mas o mundo foi rodando 
Nas patas do meu cavalo 
E nos sonhos 
Que fui sonhando 
As visões se clareando 
As visões se clareando 
Até que um dia acordei 

Então não pude seguir 
Valente em lugar tenente 
E dono de gado e gente 
Porque gado a gente marca 
Tange, ferra, engorda e mata 
Mas com gente é diferente 

Se você não concordar 
Não posso me desculpar 
Não canto pra enganar 
Vou pegar minha viola 
Vou deixar você de lado 
Vou cantar noutro lugar71 

 

A Banda era uma música mais suave, a letra não era tão explicitamente engajada 

quanto à de Disparada, isso fez com que a esquerda cultural considerasse a música 
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alienada. Entretanto, a canção fala sobre um tempo que não volta mais. Nesse caso, 

poderia ser relacionada com um período anterior ao golpe militar, no qual grande parte 

da esquerda acreditava que o Brasil estava prestes a mudar para melhor, mais educação, 

oportunidade e igualdade para todos, mas quando a banda termina de passar tudo voltou 

ao normal, ou seja as mudanças esperadas pela esquerda intelectual não aconteceram. 

Estava à toa na vida 
O meu amor me chamou 
Pra ver a banda passar 
Cantando coisas de amor 

A minha gente sofrida 
Despediu-se da dor 
Pra ver a banda passar 
Cantando coisas de amor 

O homem sério que contava dinheiro parou 
O faroleiro que contava vantagem parou 
A namorada que contava as estrelas parou 
Para ver, ouvir e dar passagem 

A moça triste que vivia calada sorriu 
A rosa triste que vivia fechada se abriu 
E a meninada toda se assanhou 
Pra ver a banda passar 
Cantando coisas de amor 

Estava à toa na vida 
O meu amor me chamou 
Pra ver a banda passar 
Cantando coisas de amor 

A minha gente sofrida 
Despediu-se da dor 
Pra ver a banda passar 
Cantando coisas de amor 

O velho fraco se esqueceu do cansaço e pensou 
Que ainda era moço pra sair no terraço e dançou 
A moça feia debruçou na janela 
Pensando que a banda tocava pra ela 

A marcha alegre se espalhou na avenida e insistiu 
A lua cheia que vivia escondida surgiu 
Minha cidade toda se enfeitou 
Pra ver a banda passar cantando coisas de amor 

Mas para meu desencanto 
O que era doce acabou 
Tudo tomou seu lugar 
Depois que a banda passou 
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E cada qual no seu canto 
Em cada canto uma dor 
Depois da banda passar 
Cantando coisas de amor 
Depois da banda passar 
Cantando coisas de amor...72 

 

 

Durante as seletivas, o público e júri se dividiam, era como um clássico de 

futebol, mas, as duas composições citadas polarizaram as torcidas. No dia da final, o 

teatro estava lotado, espectadores levaram cartazes com os nomes de suas músicas 

favoritas, a ordem de apresentação foi resolvida por sorteio a primeira sorteada foi 

Disparada seguida por Canção de não cantar73, De amor ou paz74, Canção para Maria75, 

Lá vem o bloco76 para finalmente o nome da música A Banda aparecer no envelope 

sorteado. Segundo Zuza Homem de Mello, o auditório pulava como se comemorasse 

um gol com a apresentação de Nara e Chico Buarque, acompanhados de uma Banda. As 

outras canções finalistas apresentadas em ordem foram Amor, Paz77, Ensaio Geral78, 

Jogo de Roda79, Flor Maior80, Um Dia 81e O Homem82, canção que foi defendida por 

Nara, mas, que diferente de A Banda, não foi bem recebida pelo público. Com a demora 

do júri em decidir quais seriam os vencedores, algumas músicas foram reapresentadas, 

no fim da contagem dos votos a música Disparada tinha cinco votos, enquanto A Banda 

havia angariado sete votos. Mesmo com os votos computados, os jurados e os 

organizadores do concurso tiveram problemas. Chico Buarque ficou sabendo da vitória 

de A Banda ainda nos bastidores e disse que devolveria o prêmio no palco caso a canção 

dele vencesse o festival. O autor de A Banda não queria que sua música ganhasse de 

Disparada. Como única saída, os jurados resolveram dar empate para as duas canções, 

portanto o festival da Record de 1966 terminou com duas músicas em primeiro lugar.83 

                                                             
72 Letra da canção A Banda, de Chico Buarque. Gravada no LP Manhã de Liberdade, pela gravadora 
Philips, 1966. 
73 Composição de Sérgio Bittencourt, interpretada por MPB 4 
74 Composição de Adauto Santos e Luís Carlos Paraná, interpretada por Elza Soares 
75 Composição de Paulinho da Viola e José Carlos Capinam, interpretada por Jair Rodrigues 
76 Composição de Carlos Lyra e Gianfrancesco Guarnieri , interpretada por Leny Eversong 
77 Composição de Vera Brasil e Maysa, interpretada por Maysa 
78 Composição de Gilberto Gil, interpretada por Elis Regina 
79 Composição de Edu Lobo e Ruy Guerra, interpretada por Elis Regina 
80 Composição de Célio Borges Pereira, interpretada por Roberto Carlos 
81 Composição de Caetano Veloso, interpretada por Maria Odete 
82 Composição de Millôr Fernandes , interpretada por Nara Leão 
83

 MELLO,.A Era dos Festivais... Op. Cit .p. 138. 
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 Com a consagração da canção A Banda, Nara rompeu barreiras. Até então 

considerada cantora de público restrito e intelectualizado, com uma vendagem limitada 

de discos, ela surpreendeu, pois um compacto simples lançado pela sua gravadora 

vendeu 10 mil cópias em 24 horas e no fim do mês já havia sido adquirido por 100 mil 

pessoas84. Nesse compacto havia duas canções, de um lado, a famosa A Banda e do 

outro, a música Ladainha85. Tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo o compacto 

teve boa vendagem. Segundo o IBOPE ficou 14 semanas entre os compactos mais 

vendidos entre os meses de outubro a janeiro. Os grandes concorrentes eram o compacto 

simples de Jair Rodrigues, que continha a canção Disparada, e o de Roberto Carlos com 

a música Esqueça.86 

O sucesso do festival foi estrondoso, seus vencedores, que já eram conhecidos, 

ficaram ainda mais famosos. A televisão começava a mostrar sua força, os artistas 

ganhavam status de estrelas, os contratados que se destacavam muitas vezes começavam 

a apresentar um programa próprio. Elis Regina e Jair Rodrigues já apresentavam o 

programa o Fino da Bossa, Roberto Carlos, Wanderléa e Erasmo Carlos comandavam o 

Jovem Guarda. Mesmo com o fim do festival, o sucesso de A Banda continuava. Paulo 

Machado de Carvalho, então dono da Rede Record, resolve convidar Nara Leão e Chico 

Buarque para apresentar um programa, intitulado Para ver a Banda Passar. Entretanto, o 

programa não emplacou, pois os dois cantores não funcionaram bem como 

apresentadores e chegaram até a ganhar o apelido de desanimadores de auditório. O 

adjetivo pejorativo fora dado pelo então diretor Manoel Carlos, futuramente autor de 

novelas na Rede Globo87. Nara também não estava gostando da situação e, apavorada 

com a onda de shows, assédio da imprensa e do público, resolveu dar uma pausa, pois 

não era isso que ela queria para sua carreira.88 

 No ano de 1967, Nara teve diversos compromissos. Lançou dois LPs, participou 

do III Festival da Record89, com quem ainda mantinha contrato, participou da produção 

                                                             
84 Idem, Ibidem .p.139 . 
85 Canção composta por Gilberto Gil e Capinam 
86 Arquivos IBOPE – Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatítica Ltda.  
Seções: “Long-plays”, “Fitas”, “Compacto Simples”, “Compactos Duplos”.  
Pesquisa de vendagens de discos, São Paulo, Recife e Rio de Janeiro. Arquivo  
Edgard Leuenroth, Unicamp, Campinas-SP. Fontes digitalizadas, gentilmente  
cedidas pela professora Dra. Silvia M. Jardim Brügger. 1959-1978.  
87 MELLO, A Era dos Festivais...  Op. cit., p.142. 
88 Idem,Ibidem, p.142 . 
89 Defendeu a canção A Estada e o Violeiro ao lado de Sidney Miller o compositor da canção, a canção 
chegou até a final levou o prêmio de melhor letra mas não foi classificada entre as seis primeiras 
colocadas 
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de um filme e fez outras atividades artísticas. O primeiro LP do ano foi chamado de 

Vento de Maio, e mantinha uma linguagem engajada. Entre as faixas gravadas deve-se 

destacar dois compositores, Chico Buarque e Sidney Miller, ambos lançados pela 

intérprete. Entre as 12 faixas, Chico foi autor de três, enquanto Sidney compôs cinco90. 

Além disso, Nara gravou uma canção de Gilberto Gil, que também participa de uma das 

faixas. Gil havia alcançado maior destaque, pois Ensaio geral conseguiu terceiro lugar 

no tão disputado festival da Record, que aconteceu no ano anterior. Isso é mais um 

exemplo do quão Nara gostava de apostar em novos talentos. Um destaque para a faixa 

Com Açúcar e com Afeto91, de Chico Buarque, encomendada pela própria intérprete. 

Foi a primeira vez que Chico assume uma posição feminina em sua canção, revelando 

uma capacidade que seria uma de suas marcas registradas92. O pedido da música teria 

um motivo: Nara gostava muito de cantar músicas onde a mulher fica em casa e o 

marido na rua, na esbórnia, o que chega a ser estranho, pois Nara era um exemplo da 

emancipação feminina, uma vez que com pouco mais de 20 anos já tinha uma carreira 

consolidada, já era respeitada como intérprete, suas opiniões sempre ganhavam 

destaque, o que não era comum para uma mulher dos anos 1960. A atriz e cantora 

Norma Bengell fala sobre a emancipação da mulher na década de 1970: 

 

A emancipação da mulher, para mim, não quer dizer que queremos 
tomar o lugar do homem, ser homens ou concorrer com eles [...]. 
Queremos ser dignamente emancipadas. Queremos viver em um 
mundo melhor, sem insegurança e violência. Mulheres e homens 
juntos, livres, emancipados, sem neuroses. Uma emancipação cultural, 
econômico e sexual. O poder de escolha em nosso país.93 

 

                                                             
90 Encarte do LP Vento de Maio. Gravadora Philips, 1967. 
91 Com açúcar, com afeto. Fiz seu doce predileto. Pra você parar em casa/Qual o quê.Com seu terno mais 
bonito Você sai, não acredito.Quando diz que não se atrasa/Você diz que é operário.Sai em busca do 
salário.Pra poder me sustentar/Qual o quê.No caminho da oficina.Existe um bar em cada esquina.Pra você 
comemorar.Sei lá o quê/Sei que alguém vai sentar junto.Você vai puxar assunto.Discutindo futebol/E 
ficar olhando as saias.De quem vive pelas praias.Coloridas pelo sol/Vem a noite e mais um copo.Sei que 
alegre 'ma non troppo'.Você vai querer cantar/Na caixinha um novo amigo Vai bater um samba antigo. 
Pra você rememorar/Quando a noite enfim lhe cansa.Você vem feito criança.Pra chorar o meu 
perdão/Qual o quê Diz pra eu não ficar sentida.Diz que vai mudar de vida.Pra agradar meu coração/E ao 
lhe ver assim cansado.Maltrapilho e maltratado.Ainda quis me aborrecer/Qual o quê.Logo vou esquentar 
seu prato.Dou um beijo em seu retrato.E abro meus braços pra você 
92 WAGNER,Homem.História de Canções:Chico Buarque.SP, Ed.Leya,2009. p.38. 
93 KLANOVICZ , Luciana Rosar Fornazari; ATHAYDE, Maria Cristina de Oliveira. Sexualidade e 
Erostismo nas páginas dos periódicos feministas (Brasil e Argentina- décadas de 1970 e 1980).In 
:PEDRO, Joana Maria; WOLFF Cristina Scheibe; VEIGA, Ana Maria; org. Resistências, Gênero e 
Feminismos contra as ditaduras no cone sul.SC.Ed Mulheres.2011, pp. 93,94. 
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Esse discurso é de 1977, durante período denominado Segunda Onda 

(Feminismo), que dura entre as décadas de 1960 e 1980. Nesse período os periódicos 

dedicados apenas às mulheres tiveram uma grande ascensão, em diversos países da 

América do Sul, Norte e Europa. No Brasil, sobretudo a partir da década de 1970, 

publicações voltadas ao público feminino ganham mais espaço. Muitas mulheres 

passaram a reivindicar aos direitos ao prazer, fim da sociedade patriarcal e direito a 

igualdade de gêneros94. Nara não chegou a estar ligada a grupos feministas, mas sua 

postura serviria de inspiração para outras mulheres a artistas que apareceriam mais 

tarde95. 

Voltando ao LP de 1967, em uma entrevista para o jornal Folha de São Paulo, 

Nara diz que o disco “é uma continuidade dos caminhos da música popular brasileira, 

cada vez mais identificada com sua origem popular”96. Essa busca pela verdadeira 

música popular brasileira é ressaltada por Chico Buarque que assina a contracapa do LP 

“Seus elepês documentam perfeitamente estes cinco últimos anos da nossa música. Com 

sua voz aguda e frágil, a pequenina Nara carregou nas costas um barquinho, um violão, 

um carcará, uma rosa, um trem, uma tuba e um circo inteiro”.97 Tal busca da intérprete 

fez com seu repertório fosse quase uma unanimidade, mesmo os críticos que não 

gostavam da sua voz elogiavam suas escolhas ao gravar canções. 

O seu segundo LP do ano de 1967 foi intitulado de Nara sempre tentando trazer 

novas composições e fazer a releitura de antigas. Nara grava nesse disco clássicos como 

Camisa Amarela, de Ary Barroso, composta em 1939, cujo tema aborda a mulher 

submissa, que fica em casa esperando o marido terminar de pular o carnaval98, e inclui 

composições novas como De onde Vens, de Dori Caymmi e Nelson Motta, e Corrida de 

Jangada, de Edu Lobo e Capinam, que trazem uma letra mais engajada, falando do 

cotidiano do trabalhador. Seja cantando o amor ou a vida sofrida do trabalhador, Nara 

foi ganhando espaço no meio musical. 

Nesse mesmo ano de 1967, participa do III Festival da Record, dessa vez 

defendendo a música A estrada e o violeiro, junto com o compositor, Sidney Miller. A 

                                                             
94 Idem, ibidem, pp. 93,94. 
95 Esse Tema será abordado novamente no capítulo 2 
96 Uma Campanha o desafio de Nara. Folha de São Paulo. SP,05 de Junho de 1967.Segundo Caderno.p.4. 
97 Encarte do LP Vento de Maio. Gravadora Philips, 1967. 
98 SEVERIANO, Jairo; MELLO, Zuza Homem de. A canção no tempo: 85 anos de músicas Brasileiras 
vol.1:1901-1957 .RJ.Ed 34.2006, pp.178,179. 
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música participou da segunda eliminatória e foi classificada para final, não ficou entre 

os cinco primeiros lugares. Entretanto ganhou o prêmio de melhor letra do festival.99  

Ainda em 1967, ela participa do filme musical Canto Livre, dirigido por Luiz Carlos 

Barreto. O filme conta também com a participação de Caetano Veloso e Arnaldo Jabor. 

Nara não foi apenas uma participante do filme, também foi uma das produtoras ao lado 

do seu então companheiro, o cineasta Cacá Diegues100. 

O ano de 1968 foi muito marcante para a cultura brasileira. Com a instauração 

do AI-5 (Ato Institucional de número cinco, decretado em 13 de Dezembro de 1968), o 

governo ditatorial passou a reprimir ainda mais os artistas e opositores do regime. 

Muitos foram perseguidos, torturados e exilados. Certo é que o país não era seguro para 

quem manifestava ideias contrárias ao governo, e a decisão mais sensata a ser tomada 

muitas vezes era o autoexílio. 

Nara, que desde 1964 lançava dois discos por ano, faz diferente em 1968, 

lançando apenas um disco: Nara Leão, dedicado ao então marido Cacá Diegues, com o 

qual havia se casado em 26 de julho de 1967. O LP foi lançado no fim de agosto e 

mostrava uma intérprete mais madura na escolha do repertório101. Entre os compositores 

escolhidos encontram-se desde Ernesto Nazaré a Lamartine Babo, Heitor Villa-Lobos e 

Torquato Neto. Dois dos destaques do disco são a música Tema de Os Inconfidentes de 

Cecília Meireles e Chico Buarque, que abordava a Inconfidência Mineira e a figura de 

Tiradentes, então visto como um soldado que buscava liberdade. 

Essa não foi a primeira menção a Tiradentes no repertório de Nara. A esquerda 

intelectual engajada, muitos membros do antigo CPC (Centro Popular de Cultura), em 

busca de heróis nacionais, destacou alguns personagens históricos brasileiros que teriam 

lutado por uma liberdade do país contra o governo tirano, algo muito similar ao que 

acontecia na ditadura. Outros personagens também ganham luz nesse período, como o 

líder quilombola Zumbi, exemplo de resistência contra a escravidão. Esses personagens 

são evocados não apenas em canções, mas também em livros, filmes e espetáculos 

teatrais.102. 

                                                             
99 MELLO, A Era dos Festivais...  Op. cit., p.446. 
100 FASSONI,Orlando Lopes. 1967;ano bom para o cinema Brasileiro.Folha de São Paulo.SP, 01 de 
Janeiro 1968. Segundo Caderno. p.5 . 
101 CABRAL, Nara Leão... Op. cit., p.134 . 
102 A reapropriação desses personagens pela esquerda terá maior destaque no segundo capítulo dessa 
dissertação. 
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Como segundo destaque, ressalta-se a música Lindonéia103, também presente no 

disco de 1968, composta por Caetano Veloso e Gilberto Gil. A música foi encomendada 

por Nara, que por sua vez teria se inspirado no quadro Lindonéia, Gioconda do 

Subúrbio, de Rubens Gerchman. A peça transpassava a moldura, segundo seu autor, “A 

bela Lindonéia, de 18 anos, morreu instantaneamente”104 entre outras características 

atribuídas à obra pelo autor, mas o interessante é que essa canção, além de ser a 

primeira faixa do LP de 1968, marca também a participação de Nara no movimento da 

Tropicália. A parte musical desse movimento ganha destaque com o lançamento do LP 

Tropicália ou Panis Et Circences, também de 1968. Entretanto, Caetano e Gil já haviam 

ganhado destaque no ano anterior, interpretando nos festivais canções que seriam as 

precursoras desse movimento. Nesse disco participam Caetano Veloso, Gilberto Gil, 

Tom Zé, Gal Costa e Os Mutantes, entre outros. A participação de Nara é apenas com a 

música citada, mas ela aparece na capa do LP em um quadro segurado por Caetano, o 

que pode fazer referência à música gravada por ela, inspirada na pintura. Nara 

participava de mais um grande momento da história cultural do país. 

Durante uma entrevista para a TV Record, um repórter chega a questionar a 

intérprete sobre ter participado de diversos movimentos musicais: Bossa Nova, Canções 

de Protesto e agora a aproximação da Tropicália, enxergada pelo repórter como possível 

oportunismo. Nara mostra sua linha de pensamento: ”Acho que eu sou inteligente. Sei 

observar coisas interessantes na hora em que elas aparecem. Só Isso.”105. Em sua 

entrevista para o Museu da Imagem e do Som, Nara diz que não aderiu ao movimento e 

sim que apenas havia apoiado106, esse “não aderiu” provavelmente significa que ela não 

era uma das “cabeças” do movimento. Mas o que seria o Tropicalismo? 

 

Significando, no dizer de Caetano, “a retomada da linha evolutiva da 
tradição da música brasileira”, o Tropicalismo misturava influências 
da música pop internacional, em especial dos Beatles, com a utilização 

                                                             
103 Na frente do espelho.Sem que ninguém a visse.Miss.Linda, feia.Lindonéia 
desaparecida/Despedaçados, atropelados.Cachorros mortos nas ruas.Policiais vigiando.O sol batendo nas 
frutas.Sangrando.Ai, meu amor.A solidão vai me matar de dor/Lindonéia, cor parda.Fruta na 
feira.Lindonéia solteira.Lindonéia, domingo, segunda-feira.Lindonéia desaparecida.Na igreja, no 
andor.Lindonéia desaparecida.Na preguiça, no progresso.Lindonéia desaparecida.Nas paradas de 
sucesso.Ai, meu amor.A solidão vai me matar de dor/No avesso do espelho.Mas desaparecida.Ela aparece 
na fotografia.Do outro lado da vida. 
104 CABRAL, Nara Leão Op. cit., p.134. 
105  CALADO,Carlos.Tropocália:A História de uma Revolução Musical.SP.Ed 34,2004,p.215 . 
106 Entrevista concedida por Nara Leão, ao Museu da Imagem e do Som (MIS RJ), em 06 de Julho de 
1977. 
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instrumental eletro-eletrônico; de várias vertentes da nossa música, 
inclusive do brega-popularesco.107 

 

 O movimento também beberia de outras fontes. Cinema, Teatro, Poesia e Artes 

Plásticas foram inspiração das canções tropicalistas, e tiveram influências sobre outros 

setores culturais. A ideia geral do movimento era que o produto-síntese de todas essas 

influências revolucionariam a música brasileira, tornando-a mais universal e renovando-

a108. Sobre este movimento musical, Napolitano resume as ideias de Caetano: 

 

 

Na esfera especificamente musical, Caetano defendia a necessidade de 
incorporar materiais e técnicas que não se limitassem aos “gêneros 
convencionais de raiz”, nem ao campo folclórico, absorvendo 
inclusive as modas musicais internacionais e gêneros considerados 
"menores” na hierarquia cultural. A partir de 1967, esse projeto 
musical recebeu o nome de “som universal”. No plano da composição, 
Caetano comparou esse procedimento ao som da bossa nova, 
assumindo a utopia, latente no seu projeto, da “autonomização” de 
artistas e consumidores de arte em relação às imposições de mercado 
de bens culturais.109  

 

Nara, mesmo que não muito presente, ajudou na sua repercussão, por já ser uma 

cantora consagrada. O próprio Caetano Veloso coloca Nara como uma pessoa sem 

preconceito em relação ao Tropicalismo, diferentemente de seus companheiros de 

Bossa-Protesto. Para Caetano, “Nara representava a Bossa Nova em sua origem e 

liderava a virada para a música participante, era, portanto, a música brasileira em 

pessoa”.110 Segundo Gilberto Gil, em sua biografia, foi feita uma reunião com diversos 

artistas para que a proposta do movimento fosse explanada. Entre esses artistas, 

estariam Edu Lobo, Chico Buarque, Geraldo Vandré, Sidney Miller e Dori Caymmi, 

entre outros. Entre todos os presentes apenas Nara teria apoiado a ideia111. Essa 

afirmação pode ser vista sob dois olhares. O primeiro, a maioria desses artistas que 

foram contrários à ideia do movimento eram ligados à música engajada e buscavam a 

“autêntica música brasileira”, misturar influências estrangeiras com essa música seria ir 

                                                             
107 SEVERIANO, Jairo Uma História da música popular brasileira. RJ.Ed 34,2008. p.383 . 
108 Idem, Ibidem, pp.383-386. 
109 NAPOLITANO, Marcos A síncope... Op. cit., p.131. 
110 VELOSO, Caetano Verdade Tropical. SP: Cia. das Letras, 1997. p.269 . 
111 GIL,Gilberto;ZAPPA,Regina.Gilberto bem perto.RJ,Ed. Nova Fronteira,2013. pp. 122-123. 
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contra um projeto idealizado pela maioria deles em suas carreiras, entretanto isso não 

foi problema para Nara, uma vez que ela não considerava excludente buscar as raízes da 

música brasileira e absorver influências do exterior. Mais uma vez ela mostra ser uma 

artista aberta e sem preconceitos, característica que vai permear toda a sua carreira. A 

participação da intérprete vai além da gravação, ela chegou a participar de shows 

tropicalistas como o show na Casa Noturna Avenida das Danças, comentado pelo 

colunista Adones de Oliveira na Folha de São Paulo112. 

Ainda no mesmo ano, Nara foi uma das juradas do III Festival Internacional da 

Canção Popular, exibido pela Rede Globo entre setembro e outubro. O júri ainda 

contava com os jornalistas Chico de Assis e Paulo Cotrim, com o cineasta Maurice 

Capovilla, o maestro Lirio Panicalli e o poeta Paulo Bonfim, entre outros113. Ser jurada 

não era uma função designada para qualquer um. Entretanto, cabe ressaltar que, tendo 

apenas vinte e seis anos, Nara foi considerada apta para tal função, o que demonstra o 

reconhecimento do talento da intérprete, principalmente no quesito escolher canções, 

ponto considerado forte em sua carreira. A música vencedora do festival foi Sábiá, de 

autoria de Antonio Carlos Jobim e Chico Buarque de Holanda, interpretadas por Cynara 

& Cybele. 

Nara continuava apoiando novos talentos, nesse mesmo ano fez um memorável 

show De Terra, de Nara e de Vila, dirigido por Afonso Grisolli e com roteiro de Sidney 

Miller. Realizado na requintada boate Sucata114. Sergio Cabral diz que este teria a 

intenção de apresentar Martinho da Villa para o público da zona sul carioca, que tinha 

um uma certa resistência ao samba. Nas palavras de Cabral, “Ela não resistia a um 

grande potencial em início de carreira.” Como já observado, essa não seria a primeira 

vez que Nara apoiaria um artista em início de carreira, e tampouco seria a última. 

 Com uma repressão cada vez maior é que o ano de 1969 se inicia. O número de 

presos políticos, exilados, e desaparecidos não parava de aumentar. Era cada vez mais 

perigoso fazer resistência ao governo militar. Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto 

Gil, Geraldo Vandré, Carlos Lyra e Edu Lobo já haviam deixado o país por medo de 

perseguição ou por terem sido forçados a sair, como foi o caso de Gil e Caetano. Nara, 

que sempre manifestou suas opiniões contrárias ao governo, era um alvo em potencial, 

tinha seus passos fiscalizados pela força nacional. Em um dos documentos da 

                                                             
112 OLIVEIRA, Adones de. Uma Noite Tropicalista. Folha de São Paulo. SP 14 de Agosto de1968. 
Segundo Caderno. p.3. 
113 MELLO, A Era dos Festivais...  Op. cit., p.274 . 
114 VILA,Martinho da.Kizombas,andanças e festanças.RJ,Ed.Redord,1999, p.104. 
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inteligência militar, ela teria sido considerada como perigo para a integridade do regime 

militar115. No Arquivo Nacional, são vários os documentos que têm o nome da 

intérprete. Alguns fazem uma cronologia de suas ações formando assim uma espécie de 

dossiê sobre ela116. Por hora, cabe salientar que, para a intérprete sua carreira estaria no 

fim no ano de 1969. Tal declaração foi dada ao jornal O Pasquim, a entrevista por Tarso 

Castro é reveladora. Nara explicita sua aversão pela fama e pela vida pública, dizendo 

que queria ter vida pessoal, uma vida sua. Ao ser questionada se seria importante ter 

liberdade total no ambiente musical, Nara responde: 

 
Eu acho que se não houver liberdade de criação vai acabar tudo, não 
da pé, pois o que é que você vai dizer? Porque para fazer música, 
cinema, enfim, arte, você tem que dizer coisas novas, você está na 
frente dos outros, e se não houver liberdade como é que você vai 
fazer?117 
 

 Essa foi a única pergunta ligada ao termo liberdade. Seria muito perigoso 

adentrar mais nesse assunto, em um momento tão delicado da política no país. A 

entrevista foca mais na vida artística e no abandono da carreira, à época com 27 anos. 

Nara já era considerada uma veterana na Música Popular Brasileira. Seu repertório era 

ovacionado pela crítica, havia lançado e dado apoio a diversos compositores e cantores 

em início de carreira, e ainda foi a responsável, junto com Carlos Lyra, por tirar vários 

compositores do ostracismo, como foi o caso de Cartola, Zé Keti e Nelson Cavaquinho, 

entre outros. Afirmar que esses cantores não eram gravados seria uma mentira, mas 

depois das gravações de Nara, esses compositores ganham regravações, como exemplo 

a música Diz que fui por aí, de Zé Keti e Hortêncio Rocha, gravada por Nara em 1964 

ganha mais quatro gravações no mesmo ano e seis no ano posterior e ganham destaque 

cantores como Zé Keti e João do Valle, que dividem o palco com a intérprete no show 

Opinião. Ser gravado por Nara significava ficar em destaque. 

Nesse mesmo ano, Nara lançara seu décimo LP, intitulado Coisas do Mundo. O 

produtor artístico foi Sidney Miller, o compositor que havia sido lançado por Nara no 

LP de 1966, Nara pede Passagem, nesse disco Nara fez três versões para músicas 

estrangeiras, uma delas Parabiém de la Paloma, uma canção chilena do compositor 

Rolando Alarcón, que, pouco conhecido, foi escolhido pela intérprete. Ele cantava o 

                                                             
115 Arquivo Nacional Brasília, CISA, BR_AN_BSB_VAZ_097_0108 
116 Esses documentos juntos com os discursos de intérprete contra o governo militar serão pontos centrais 
do próximo capítulo. 
117 Jornal O Pasquim,RJ.N 7,Agosto de 1969. 
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gênero Parabién, que poderia ser alegre e expansivo, mas também amargurado, sendo 

quase que uma lamentação. A segunda, Lilittle boxes, de Malvina Reynolds fazia uma 

crítica ao American way of life. E a terceira, La Colombe, uma música francesa de 

Jacques Brel, autor que fugia das fórmulas vulgares da massificação da música francesa 

e tinha grande senso crítico e poético118. As três canções têm em comum uma crítica 

implícita ou explícita à massificação da cultura, vida cotidiana e censura. Um dos 

motivos que possivelmente teria levado Nara a escolher essas canções estrangeiras pode 

estar ligado ao momento político enfrentado pela música brasileira. Diversos 

compositores estavam fora do país, e, entre os que ficaram, a censura era constante. 

Diversas músicas ficavam presas no departamento de censura e só foram gravadas anos 

depois.119 

Dessa forma, Nara continuava cantando uma música de contestação, mas usando 

outros meios para fazer isso. Os temas populares continuam presentes nas suas 

gravações como o carnaval. Outra forma de sanar a falta de novas canções usada por 

diversos artistas foi fazer regravações120. Nara, que sempre usou destas em seu 

trabalhos, fez isso mais uma vez nesse disco, gravando Assis Valente e Ernesto 

Nazareth, entre outros. 

Após o decreto do AI-5 (Ato Institucional número cinco), que foi chamado de 

“segundo golpe”, aumenta a repressão no país e o número de artistas que deixavam o 

Brasil foi intensificado121. Nara já manifestava seu desejo de deixar de cantar. Chico 

Buarque chegou a dizer que o nome de Nara era um dos mais citados nos interrogatórios 

em que ele foi submetido. Chegaram a afirmar que pretendiam torturá-la com o ferro 

quente. O cineasta Alex Vianny chegou a telefonar-lhe, dizendo que recebera 

informações que davam conta de que os militares pretendiam pegá-la. Eles estavam 

cada vez mais perto. Cacá Diegues (que estava envolvido em três inquéritos policial-

militar sob a acusação subversiva e teve seu filme Os Herdeiros vetado pela censura) 

narrou para Sergio Cabral que não aguentava mais essa situação, era preciso mudar. O 

casal resolve ir então para Paris sem saber quanto tempo realmente ficariam naquele 

país122. 

                                                             
118 Encarte do LP Coisas do Mundo. Gravadora Philips, 1969. 
119 ALBUQUERQUE, Célio O ano que reinventou a MPB. 1973: A história por trás dos discos que 
transformaram a nossa cultura. .RJ.Ed Sonora,2013, p. 333-334. 
120 SILVA, Sinal fechado.. Op. Cit.p.153. 
121 HOLLANDA Heloísa Buarque de. Impressões de Viagem: CPC,vanguarda e desbunde: 
1960/70.RJ.Editora Rocco.1992. p.69 . 
122 CABRAL, Nara Leão... Op. cit., p.140. 
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1.3- O Autoexílio e a pausa na carreira  

 

O período em que Nara esteve na França não foi fácil. Era proibido enviar mais 

de 300 dólares mensais, de acordo com a legislação brasileira. O filme Os Herdeiros, de 

Cacá Diegues, que havia sido vetado no Brasil ficou três meses em cartaz em Paris, o 

que aliviou bem as dificuldades. Para aumentar a renda, Nara fazia versões de músicas 

brasileiras para o francês, a serem interpretadas por cantores de lá. A cantora chegou a 

fazer alguns shows em Paris. 

No ano seguinte, Nara ficou grávida, o que seria um motivo para continuar na 

França, pois não poderia voltar para o Brasil e ser presa naquele estado. No dia 27 de 

setembro de 1970, nasce a primogênita do casal, uma menina que ganhou o nome de 

Isabel123. 

Depois de um ano sem lançar disco, Nara lança, em 1971, o LP duplo Dez anos 

depois, considerado sua reconciliação com a Bossa Nova124. André Midani, diretor da 

Philips, gravadora que Nara era contratada, escreveu uma carta perguntando quando ela 

gravaria um disco, ao que ela respondeu que gostaria de fazer um disco com a antologia 

da Bossa Nova; como Midani havia tido a mesma ideia, a cantora então começa a fazer 

uma seleção que resultaria em um disco duplo com 24 canções125. Nesse período, 

Roberto Menescal estava assumindo a diretoria da gravadora. A reaproximação de 

Roberto Menescal, que no início da carreira teria sido bem próximo da cantora, mas que 

desde a cisão do grupo tiveram pouca proximidade – uma vez que Nara teria ficado 

mais próxima de Carlos Lyra e ele de Ronaldo Bôscoli –. Houve um princípio de 

desentendimento na volta da relação dos dois, pois Menescal não teria gostado das 

harmonias das canções (enviadas da França) e resolveu mudar algumas coisas. Nara 

ficou indignada e não queria nenhuma mudança, uma vez que sempre reivindicou essa 

autonomia nos seus discos, mas no final as mudanças foram feitas e Nara aprovou as 

novas harmonias126. Daí em diante Menescal voltaria a ser amigo próximo da cantora, 

saindo inclusive em turnê e gravando disco juntos. Para Arthur Laranjeira, colunista da 

Folha de São Paulo, o LP seria um dos mais importantes do ano, com boas músicas, um 

ótimo arranjo e uma capa linda. Classifica Nara como uma das intérpretes mais 
                                                             
123 Idem,Ibidem, pp. 142-143.  
124. Idem,Ibidem, p.78 . 
125 Idem,Ibidem, p144. 
126 Idem,Ibidem, pp.146-147. 
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importantes do país e chega até a reivindicar que Nara seria tão importante quanto João 

Gilberto para a Bossa Nova, segundo o colunista Nara trouxe uma batida diferente, 

sempre pesquisando, acrescentando127. 

 Em abril de 1971, Nara e Cacá decidiram que era hora de voltar ao Brasil, mesmo 

com o clima ainda pesado. Isabel já começara a falar e Cacá tinha algumas propostas 

profissionais no país128. Entretanto, Nara não tinha interesse de voltar para a vida 

artística. Mesmo com o lançamento do LP, não estava disposta a retornar para a correria 

da carreira de cantora. Deixa isso bem claro em uma entrevista dada ao jornal O 

Pasquim em maio de 1971. Dizia não estar disposta a enfrentar as feras da plateia, que 

agora era mãe e dona de casa e não sentia remorso algum com essa situação que ela 

escolheu129. 

Em 17 de janeiro de 1972, Nara foi mãe pela segunda vez, dessa vez de um 

menino que ganhou o nome de Francisco. Ela nem pensava em voltar com sua carreira: 

entretanto aceitava alguns convites para participar de discos de outros cantores. 

Ainda em 1972, Nara foi chamada pela TV Globo para presidir o júri do VII 

Festival Internacional da Canção. Ela aceitou, já que, como presidente, não teria de 

votar. Além de Nara, o júri contava com o maestro Rogério Duprat, o radialista Walter 

Silva e jornalistas Sergio Cabral, Alberto de Carvalho. A primeira eliminatória 

aconteceu no dia 16 de setembro e a segunda, no dia seguinte. Depois das apresentações 

o júri selecionou 14 canções para a final nacional que aconteceriam em duas semanas. A 

grande diferença entre o Festival Internacional da Canção da Rede Globo e o Festival da 

Canção da Rede Record. É que, no primeiro, a música que vencesse o festival estaria 

classificada para um festival internacional. Já no segundo, a música vencedora não 

enfrentaria outras etapas. Entretanto o diretor da Rede Globo, Walter Clark, chamou o 

diretor do festival Solano Ribeiro e disse que, por ordem dos militares, Nara Leão teria 

de ser afastada do júri. O governo militar estaria insatisfeito com uma declaração da 

cantora dada ao Jornal do Brasil e não a queriam no ar130. Depois de muita conversa, 

Solano Ribeiro concordou em tirar Nara, mas, junto com ela, destituiu todos do júri. O 

canal alegou que o novo júri seria internacional, que poderia eleger a melhor canção 

para representar o Brasil na etapa internacional do festival. O presidente do novo júri 

                                                             
127 LARANJEIRA, Arthur Nara,Dez Anos na Frente. Folha de São Paulo.SP. 02 de Abril 1971. 23 p. 
128 CABRAL, Nara Leão ...Op. cit., pp. 146-147 
129 Jornal O Pasquim.RJ.N 96 ,6 a 12 de Maio de 1971 
130 SOLANO, Ribeiro Prepare seu Coração: A História dos Grandes Festivais. SP.Ed Geração,2003. 
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era Lee Zitho, editor da Billboard131. Logicamente, essa decisão causou revolta nos 

membros do antigo júri, que mostraram sua indignação. Nara afirmou: “Trata-se de um 

verdadeiro escândalo mudar as regras depois do jogo começado, uma grossura, um 

desrespeito”. Os jurados brasileiros resolveram então redigir um comunicado e 

distribuir para a imprensa132. Roberto Freire, que fazia parte do júri, tentou ler um 

manifesto no palco na noite da grande final, mas foi impedido133. 

O que vale ressaltar nessa contenda é que a imagem de Nara não era muito do 

agrado do governo ditatorial. Sua figura representava a esquerda, a mulher 

independente, a classe intelectual brasileira contrária ao regime, entre tantos outros 

elementos que o governo militar queria evitar. Nara sempre buscou a liberdade em sua 

vida, gravações, carreira, nada mais normal que quisesse a liberdade de seu país, 

entretanto, ao expor isso tornou-se uma inimiga da ditadura. 

Provando estar envolvida com diversos setores culturais Nara, protagoniza o filme 

Quando o Carnaval Chegar, ao lado de Chico Buarque e Maria Bethânia. Interpreta 

Mimi, uma das três integrantes de uma trupe de músicos, Mimi é uma cantora que só 

pensa no passado e tem um amor platônico por Paulo (Chico Buarque), que, junto com 

Rosa (Maria Bethânia) viajam em um ônibus fazendo shows pelo país. Lorival, o 

empresário (Hugo Carvana), tenta fazer com que o grupo se torne famoso para ficar 

enriquecer. Durante o filme  pode-se ver várias críticas ao poder, que por meios escusos 

conseguem obrigar todos a fazerem o que eles desejam. Esse poder é representado pela 

figura de Anjo, um empresário (que só aparece no fim do filme) que marcou um show 

para a trupe apresentar para um rei e tenta fazer com que os três façam o show sem se 

importar com as vontades individuais. Ao fim do filme, os cantores resolvem não fazer 

a apresentação e voltam a fazer seus shows itinerantes com toda liberdade, mostrando 

que o poder intransigente nunca é uma boa escolha e que nada melhor que o direito de ir 

e vir. O filme, um musical, teve sua trilha lançada em LP. Na crítica do disco, Walter 

Silva, afirma sobre a participação de Nara: “Já Nara Leão continua com aquela voz que 

é voz de sua própria personalidade cheia de meiguice e simplicidade”134. As críticas à 

voz da cantora, haviam diminuído bastante. 

Nara, mesmo afastada da carreira artística como profissional, ainda tinha seu 

espaço e continuava dando seu aval para artistas em início de carreira, dessa vez a 
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132 Idem Ibidem,p.422 
133 Idem Ibidem,p.427 
134SILVA, Walter. Vamos falar “paulistês. Folha de São Paulo.SP. 01 de Agosto72. p.37. 
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cantora faz uma participação no disco de estreia do cearense Raimundo Fagner, o LP 

Manera Fru, manera, além da participação no disco, eles dividiram o palco em shows 

de lançamento do disco nas primeiras semanas de fevereiro135. Em depoimento, 

Ronaldo Bôscoli, no livro Eles e Eu, diz: “ela farejava os novos talentos, desde a Bossa 

Nova”. 136  No ano seguinte, Nara continua gravando apenas participações em projetos 

que ela achava interessante. Um desses projetos foi a Coleção Música Popular de 

Centro-Oeste/Sudeste, coleção composta de quatro LPs, que trazem gêneros musicais 

específicos dessas regiões como Modinhas, Catiras, Calangos, entre outras, esse apreço 

de Nara pela música regional permeia toda sua carreira. 

Após um hiato de quatro anos sem lançar um Long Play, Nara volta ao estúdio. O 

disco Meu Primeiro Amor saiu em 1975 e faz parte de uma ideia conceito da intérprete, 

de rememorar as músicas que ouvia na infância e que agora cantava para seus filhos. 

Dedica o disco ao pai e à mãe. No encarte, podem ser observadas diversas fotos da 

cantora quando criança. Esse disco foi o menos vendido da cantora: menos de 20 mil 

copias comercializadas. Mesmo com o disco lançado, Nara continuava se dedicando 

mais aos filhos, e foram poucos os shows realizados nesse período137. O que pode ser 

observado é que, em todos os discos da intérprete, tem muito da sua vivência pessoal, e 

esse é apenas um dos exemplos. Antes de lançar o disco, Nara havia prestado vestibular 

para o curso de Psicologia na PUC da Guanabara138. Para isso, ela frequentou um 

cursinho durante um ano, e, segundo ela, teria estudado obsessivamente139. Como 

resultado, foi aprovada em terceiro lugar140. No ano de 1976, a então cantora aposentada 

se dedicou apenas à família e ao curso de Psicologia da PUC. 

 

1.4- A retomada da Carreira 

 

No ano de 1977, Nara retoma a carreira com força total. Gravou seis faixas do LP 

Saltimbancos de Chico Buarque, Sérgio Bardotti e Luis Enriquez, era voltado para o 

público infantil. Gravou ainda a música Capricho para a telenovela O Casarão da Rede 

Globo, e lançou o LP Meus Amigos São um Barato. Nesse disco, convidou diversos 

                                                             
135 CABRAL, Op. cit., p. 152-153. 
136 MACIEL; CHAVES. Op. Cit., p.171. 
137 CABRAL, Nara Leão Op. cit., p.157. 
138 Idem,ibidem, pp. 156,157. 
139 600.000 jovens não conseguirão.Folha de São Paulo.SP. 06 de Janeiro de 1975.N 16.736. Capa 
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amigos compositores, para que lhe fizessem uma canção. No decorrer da gravação ficou 

decidido que Nara dividiria os vocais com os compositores das canções. Um time de 

peso foi reunido, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Erasmo Carlos, Dominguinhos, Edu 

Lobo, Nelson Rufino, Chico Buarque, João Donato, Roberto Menescal, Carlos Lyra e 

Tom Jobim. 

Pode-se observar que os diversos convidados pertenciam a diferentes gêneros da 

música brasileira e eram oriundos de distintas regiões do Brasil. Esse disco é uma 

amostra da diversidade na carreira da cantora, que dialogou com vários estilos musicais 

e trabalhou com artistas independentemente do grupo a que  pertenciam. Esse LP teve 

uma boa aceitação e, segundo arquivos do IBOPE, com dados referentes a cidade do 

Rio de Janeiro, o compacto duplo que continha quatro músicas do LP141 ficou durante 

17 semanas do ano de 1978 entre os mais vendidos142. O LP vendeu cerca de 70 mil 

copias em todo o Brasil143. Um dos motivos que levou esse compacto ao topo da lista 

dos mais vendidos era a presença da canção João e Maria na qual Nara divide os vocais 

com Chico Buarque, essa canção era parte da trilha sonora da novela Dancing Days.  

“Durante a década de 1970 as novelas da Rede Globo passam a preponderar de 

maneira consistente nos índices de audiência, ocupando os primeiros lugares na escala 

de programas preferidos pelo público”144, com toda essa audiência as músicas incluídas 

nas novelas seriam quase que sucesso imediato, como foi o caso da canção Pavão 

mysteriozo, composta por Ednardo. O disco O Romance do Pavão Mysteriozo foi 

lançado em 1974, mas a música só seria conhecida amplamente após a estreia da novela 

Saramandaia, no dia 3 de março de 1976145. A canção era o tema de abertura da novela. 

Esse sucesso fez com que o compacto simples com a música de abertura fosse para a 

                                                             
141 Compacto Meus Amigos São um Barato. Lado A; João e Maria composição de Chico Buarque e 
Sivuca ,interpretação Nara Leão e Chico Buarque.Meu Ego composição de Roberto Carlos e Erasmo 
Carlos,interpretação de Nara Leão e Erasmo Carlos. LADO B; Odara, composição Caetano Veloso, 
Interpretação Nara Leão e Caetano Veloso.Chegando de Mansinho, composição de Dominguinhos e 
Anastácia, interpretação de Nara Leão e Dominguinhos  
142 Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística – IBOPE. Destes documentos, já foram feitas fotos 
digitais pela Profa. Sílvia Maria Jardim Brügger, no Arquivo Edgard Leuenroth, da UNICAMP, onde se 
encontram arquivados. Em relação ao período de produção discográfica de Nara Leão, neste arquivo, 
encontram-se as pesquisas até o ano de 1978. Por enquanto, não localizei estes documentos para os anos 
subsequentes. 
143 CABRAL, Nara Leão Op. cit., p.176. 
144HAMBURGER,Esther. Anos 70:Trajetórias -Teleficção nos anos 70:Interpretação da Nação.SP.Ed. 
Iluminuras,2006, p.49. 
145 ARAÚJO,Paulo Cesar de.Eu Não Sou Cachorro Não:Música popular cafona e ditadura militar.RJ.Ed 
Record, 2010, p.340. 
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lista dos mais vendidos onde ficaria durante os meses em que a novela era exibida146. 

Ser escolhida como trilha de uma novela da Rede Globo seria então, para muitos 

músicos, o passaporte para o sucesso.  

Nara fez e faz parte até hoje de diversas trilhas sonoras das novelas da Rede 

Globo. Ao todo suas interpretações já fizeram parte de 12 trilhas sonoras147. O disco foi 

muito bem recebido pela crítica. Na reportagem do jornal Folha de São Paulo, Nara fala 

do processo da produção do disco que durou dois anos. A cantora se dividia entre a 

faculdade de Psicologia, cuidar da casa e dos filhos e as gravações do LP. Sobre o disco, 

diz: 

 

Fazer esse disco para mim foi uma alegria, reencontro comigo e com 
meus amigos. Ele tem, para mim, um valor de trajetória. A última 
música que gravei do Tom (Jobim), tem o papel de primeira. Me sinto 
como que desenhando um circuito mas deixando uma fresta aberta 
para o que ainda pode acontecer. Meu passado, meu presente e meu 
futuro – pode ser óbvio – mas é assim que vejo esse trabalho.148 

 

Já em entrevista ao jornal O Globo Nara fala sobre o disco e afirma também que a 

Philips sabe que ela não iria trabalhar o disco, que ele ficaria no catálogo, segundo ela 

esse seria um direito adquirido, pois já tinha trabalhado muito149, mas poucos meses 

depois, em entrevista ao mesmo jornal, ela dizia que tinha impressão que dessa vez iria 

gostar de cantar no palco, ela iria participar do projeto seis e meia e disse: “Estou com 

vontade de cantar e deve ter gente por aí com vontade de me ouvir. Vamos ver. Acho 

que vai ser uma boa.”150 

Nesse mesmo ano, chegou ao fim seu casamento com o cineasta Cacá Diegues.151 

                                                             
146 Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística – IBOPE. Destes documentos, já foram feitas fotos 
digitais pela Profa. Sílvia Maria Jardim Brügger, no Arquivo Edgard Leuenroth, da UNICAMP, onde se 
encontram arquivados. Em relação ao período de produção discográfica de Nara Leão, neste arquivo, 
encontram-se as pesquisas até o ano de 1978. Por enquanto, não localizei estes documentos para os anos 
subsequentes. 
147 A voz de Nara fez parte de dez trilhas sonoras das novelas da rede globo são eles:O Casarão de 1976 
com a canção Capricho, Gina de 1978  com a canção Diz que fui por aí,Dancing Days de 1978 com a 
canção João e Maria,A Sucessora de 1978/79 com a canção Odeon, Ciranda de Pedra de 1981com a 
canção Trevo de quatro folhas,Sol de Verão de 1982/83 coma canção Questão de Tempo, Eu Prometo de 
1983/84 com a canção Quatorze anos,Torre de Babel de 1998/99 com a canção Telefone, Esperança de 
2002/03 com a canção Cutelinho,Mulheres Apaixonadas de 2003 com a canção Meditação, Caminho das 
Índias de 2009 com a canção Até Quem Sabe e  Em Família de  2014 com a canção Meditação. 
148 CAMBARÁ, Isa.Nara Leão :Uma mulher comum entre velhos Amigos.Jornal Folha de São Paulo.SP. 
29 de Junho de 1977. p.33 . 
149MOURA,Roberto.Uma brincadeira,mas ao acorde de Tom,ela começou a chorar. Jornal O Globo.RJ. 
25 de Junho de 1977. p.33 . 
150 AUTRAN,Margarida.Nem mito nem musa:Nara.Jornal. O Globo.RJ.  04 de Outubro de 1977 
151 CABRAL, Nara Leão Op. cit., p.158. 
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Com a carreira voltando aos trilhos, Nara lança no fim de 1978 o LP ...E que tudo 

mais vá pro inferno... disco com músicas de Roberto Carlos e Erasmo Carlos. O título, 

além de ser uma canção dos compositores, é também uma forma de rebater as críticas, 

uma vez que Nara sempre foi referência no quesito repertório e as canções de Roberto e 

Erasmo eram vistas como alienadas e sem conteúdo por grande parte dos críticos 

musicais. 

Cabe aqui falar um pouco do movimento da Jovem Guarda, uma mistura de rock 

com música romântica teria feito o gênero iê iê iê, muitos cantores fizeram parte desse 

movimento que teve início nos anos 1964, seu ápice em 1965 com o programa Jovem 

Guarda na Rede Record, que era apresentado por Roberto Carlos, Erasmo Carlos e 

Wanderléa. O programa ficou na grade da emissora até 1968. Primeiro Roberto Carlos 

saiu do programa com intuito de fazer um programa solo152, semanas depois o programa 

chegaria ao fim. 

A grande crítica ao movimento seria fundamentada no momento político do país, 

enquanto muitos lutavam contra o governo com seus discursos com suas letras 

engajadas os membros desse movimento cantavam canções românticas com uma pegada 

pop sem nenhum apelo social o que gerava uma grande aversão dos artistas engajados 

com o gênero. Ao ser questionado sobre o preconceito que o gênero sofria, Jerry 

Adriani um dos participantes do “movimento” disse: 

 

É porque o Brasil vivia uma época difícil, que era uma época de 
ditadura e eu acho que nada mais justo e válido que existissem os 
cantores que eram especialistas nessa coisa de protesto. Como existia 
nos Estados Unidos o rei do protesto que era o Bob Dylan, por 
exemplo.  Mas veja bem não existe nenhuma regra, apesar do que se 
pensa, que obrigatoriamente você tem que cantar mensagens políticas. 
De uma certa forma, a Jovem Guarda cantava uma liberdade, como “É 
Proibido Fumar” que é uma música do Roberto, ou com coisas que 
não eram na época aceitas pela sociedade, ou pelos mais radicais. A 
Jovem Guarda foi muito combatida pelos dois lados, tanto ela foi 
combatida pelo pessoal da esquerda porque eram considerados 
movimentos alienados, como foi combatida pelo pessoal da direita que 
também achava que a Jovem Guarda fazia uma coisa que não era 
adequada, que ela tava na frente demais com os cabeludos e isso.153 

 

Nara nunca teve problemas com os participantes da Jovem Guarda, ela que na 

época era contratada da Record chegou a fazer participações em programas ligados ao 

                                                             
152 FRÓES, Marcelo, Op. Cit., p.191 . 
153 Entrevista concedida por Jerry Adriani  a Daniel Saraiva, na cidade de Itaúna, em 05 de Maio de 2012 
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gênero musical154, como sua participação na estréia do programa O Pequeno Mundo de 

Ronnie Von na Rede Record, apresentado por Ronnie Von, também pertencente ao 

grupo da Jovem Guarda.  

Entretanto não eram todos os artistas pertencentes à então recém-instituída MPB 

que conviviam pacificamente com os cantores da Jovem Guarda, o programa competia, 

de certa forma, com O Fino da Bossa apresentado por Elis Regina e Jair Rodrigues, essa 

competição era não só pela audiência como também pelos patrocinadores. O fino saiu 

do ar em 1967 e no lugar dele entraria o programa Frente Única da Música Popular 

Brasileira, que seria apresentado pela cantora Elis Regina. 

Para o lançamento do programa foi promovida uma passeata contra a guitarra 

elétrica, instrumento amplamente usado por participantes da Jovem Guarda, dessa 

passeata participaram Elis Regina, Zé Kéti, Geraldo Vandré, Edu Lobo, Jair Rodrigues e 

Gilberto Gil155. O último, já no ano seguinte, mudaria de opinião usando a guitarra em 

diversas das suas gravações e participando como um dos pais da Tropicália que 

defendia, entre outras coisas, o uso do instrumento. 

Caetano Veloso estava no Hotel Danúbio junto com Nara na hora da passeata, 

segundo ele os dois acharam aquilo terrível, e que Nara teria dito “Estou deprimida, isso 

parece uma passeata fascista do partido integralista”156. Em depoimento ao MIS, Nara 

ressaltou que gostava de Roberto Carlos e teria amado a música ...E que tudo mais vá 

pro inferno, para ela muitas vezes as pessoas tiravam suas opiniões antes de ouvir, o que 

seria primordial antes de formar qualquer opinião157.  

A entrevista citada foi realizada em 1977, ano anterior ao lançamento do LP, mas 

já mostra uma simpatia da intérprete pelas músicas de Roberto e Erasmo. Nara foi uma 

das primeiras cantoras, não pertencente à Jovem Guarda, a gravar um disco só com os 

dois compositores, o LP teve boa aceitação e, além de vender 70 mil cópias, rendeu uma 

edição em espanhol lançada em 1979. Nas palavras da cantora em entrevista para o 

jornal O Globo: 

 
Eu sempre gostei muito da música dos dois. Acho a maior atualidade 
as coisas que eles dizem: tão atual quanto o que está sendo dito hoje. 
O assunto deles é um pouco eterno: Roberto fala das coisas 
fundamentais da vida, do cotidiano das pessoas e ninguém vive só de 
teorias. Eles tocam no amor, no tema do encontro casual, do encontro 

                                                             
154 FRÓES,Marcelo, Op.cit, p.127 . 
155 Idem,Ibidem, p.181 . 
156 TERRA, Ricardo; CALIL, Ricardo. Uma noite em 67.SP.Ed. Planeta,2013. p.145. 
157 Entrevista concedida por Nara Leão ao Museu da Imagem e do Som (MIS RJ),em 06 de Julho de 1977 
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que modifica a vida das pessoas, falam de coisas simples, as vezes um 
pouco esquecidas, mas muito importante na vida das pessoas.158 

 

Esse disco mostra uma quebra de paradigmas, pois mostra que a intérprete tinha 

uma visão ampla sobre o que era a música brasileira, uma vez que gravou compositores 

considerados menos importantes pela crítica. 

Ainda em 1978, a Folha de São Paulo fez uma pesquisa sobre o valor dos shows 

de cada artista, eles dividiram os valores em oito grupos, sendo que no primeiro teria 

apenas o cantor Roberto Carlos que tinha o maior cachê na época. O que pode ser visto 

nos outros grupos é que artistas que já pertenciam à sigla MPB ocupam os primeiros 

grupos, grande parte da extinta Jovem Guarda estava entre os últimos grupos com 

exceção de Roberto, Erasmo Carlos e Ronnie Von. Os cantores da época de ouro do 

rádio também não ocupam os primeiros grupos, os mais bem colocados Nelson 

Gonçalves e Ângela Maria aparecem no quarto grupo. Essa tabela mostra um valor 

aproximado dos shows. Nara que também era considerada pertencente à sigla MPB está 

presente no quarto grupo, uma colocação boa para uma artista que ficou alguns anos 

sem gravar e tinha retomado a carreira no ano anterior, o valor do show pode estar 

relacionado não só ao gênero musical da cantora como também ao prestígio que ela já 

tinha adquirido durante os anos de carreira. Nara já era considerada veterana mesmo 

tendo a mesma idade de diversos artistas em início de carreira. Isso acontece porque já 

estava presente no início da Bossa Nova, movimento que serviu de inspiração para 

grande parte dos artistas então ligados à MPB. 

 

 

Quadro 1 – Cachê de shows dos artistas - 1978 

Cachê Por Show Artistas159 

 Acima de Cr$ 
150.000   

Roberto Carlos 

Entre Cr$ 81.000 e 
Cr$ 100.000 

Maria Bethânia Jorge Bem 

Elis Regina Rita Lee 

Clara Nunes Benito de Paula 

Entre Cr$  66.000 e 
Cr$ 80.000 

Caetano Veloso Martinho da Vila 

Gilberto Gil Jair Rodrigues 

                                                             
158 O novo disco de Nara só tem Roberto Carlos. E por que não?.Jornal O Globo. RJ. 20 de Outubro de 
1978. p.35. 
159 SOARES,Dirceu.O verdadeiro preço da Fama.Jornal Folha de São Paulo.SP. 09 de Fevereiro de 
1978. Ilustrada. p.29 . 
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Gal Costa   

Entre Cr$ 51.000 e 
Cr$ 65.000 

Erasmo Carlos Ronnie Von 

Ney Mato Grosso Os Mutantes 

Frenéticas   

Entre Cr$ 36.000 e 
Cr$ 50.000 

Ângela Maria Nelson Gonçalves 

Belchior Nara Leão 

Emilio Santiago Roberto Leal 

Fafá de Belém Quarteto em Cy 

Ivan Lins Simone 

Johnny Alf Vanuza 

Moacyr Franco Beth Carvalho 

Maria Creuza Luis Airão 

Entre Cr$ 26.000 e 
Cr$ 35.000 

Sidney Magal Nelson Ned 

Antonio Marcos Peninha 

Ednardo Perla 

Jardes Macalé Rosemary 

Luis Gonzaga Wanderléa 

Marília Medalha Alcione 

Norma Bengel Elza Soares 

Entre Cr$ 16.000 e 
Cr$ 25.000 

Agnaldo Rayol Marlene 

Altemar Dutra Marcio Greick 

Alaíde Costa Martinha 

Agnaldo Timóteo Tonico e Tinoco 

Lindomar Castilho Núbia Lafayete 

Jerry Adriani Rosinha Valença 

Lucio Alves 

Abaixo de Cr$ 15.000 

Nalva Aguiar Jamelão 

Waldirene Ataulfo Jr 

Cely Campelo Gerson Conrad 

Demétrius Ed Carlos 
Fonte: Jornal Folha de São Paulo 09 de Dezembro de 1978. 

 

Paralelo à carreira Nara havia sofrido, em 1979, uma queda no banheiro. Foi 

constatado que a cantora tinha um tumor num local inoperável do cérebro, mas mesmo 

com esse tumor a cantora continuou a carreira. Em sua biografia Sergio Cabral disse 

que Nara não sabia da gravidade da doença. Mesmo com esse grave problema a 

intérprete viveu mais 10 anos fazendo, inclusive, tratamentos alternativos, na tentativa 

de ficar curada160. 

Em 1980 houve o lançamento do disco Com Açúcar e com Afeto. Como 

mencionado anteriormente, os LPs passaram a ter um eixo temático, nesse disco são 

                                                             
160 CABRAL, Nara Leão... Op. cit., pp. 169,170. 
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apresentadas apenas canções do Chico Buarque, que ainda participa em três faixas. Nara 

gravou o compositor 30 vezes ao longo de sua carreira e a relação dos dois era muito 

boa, eles ganharam juntos o festival de 1966 com A Banda161, e chegaram a apresentar 

juntos um programa na Rede Record. O disco era a consagração de uma parceria de 

sucesso iniciada na década de 1960. O disco vendeu 45 mil cópias e foi bem elogiado 

pela crítica, nas palavra da intérprete sobre como foi fazer esse LP162. 

 

Escolher o repertório deste disco não foi nada fácil. Porque eu gosto 

de tudo que o Chico faz. O ponto de partida foi não gravar nada 

anteriormente registrado por mim. Com a ajuda de amigos e do 

próprio Chico conseguimos uma seleção que mostra um pouco do seu 

trabalho ao longo desses anos dourados da música popular brasileira. 

O disco foi feito como se estivéssemos em casa. Muita tranquilidade, 

bons papos. A direção e a guitarra do Burnier, mais a sensibilidade e 

sutileza do qoque de piano do Antonio Adolfo me deram certeza de 

que tudo ia correr maravilhosamente. E vocês, Luizão e Paulinho 

Braga, apareçam sempre para gravar comigo. Vocês são músicos de 

raro brilho. 

Foi Muito Bom fazer esse disco. A gente se divertiu, se emocionou. 

Pra mim, cantar as músicas do Chico é um ato natural. Como respirar. 

Não exige esforço, não há divergência.  Com Açúcar com Afeto,                                                      

Nara Leão163. 

  

 

Nara continuava com seu lugar ao sol, mesmo evitando fazer muitos shows para 

se dedicar à criação dos filhos. Em matéria para A Folha de São Paulo, o jornalista 

Dirceu Soares destacou os duzentos artistas nacionais e internacionais que mais tocaram 

nas rádios no ano de 1979 em São Paulo e no Rio de Janeiro, Nara ocupa o 141 e o 130 

respectivamente164. 

O projeto da cantora em 1981 foi o LP Romance Popular com produção de 

Raimundo Fagner e Fausto Nilo. Esse disco traz diversas canções de compositores 

nordestinos como Geraldo Azevedo, Clodo, Climério, Clésio, Nonato Luiz, entre outros 

compositores. A década de 1980 foi marcada por uma explosão da música vinda do 

nordeste e junto com ela diversos intérpretes como Elba Ramalho, Amelinha e 

Terezinha de Jesus. Nessa mesma época, Fagner produziu diversos artistas no selo Epic, 

                                                             
161 Idem, ibidem, p.172. 
162 Idem, ibidem, p.176. 
163 Encarte do LP  Com Açúcar com Afeto. Gravadora Philips, 1980. 
164 SOARES, Dirceu. As musicas que o rádio mais tocou no ano passado. Jornal Folha de São Paulo.SP 
22 de Fevereiro de 1980.Ilustrada. p.34. 
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ligado à gravadora CBS, entre esses lançamentos estavam Zé Ramalho, Elba Ramalho, 

Terezinha de Jesus, Nonato Luiz, Manassés, entre outros que iniciaram suas carreiras 

nesse período. Nara percebeu que esses compositores tinham talento e já conhecia 

Fagner de longa data, tendo participado da gravação do primeiro LP dele Manera-

FruFru-Manera, em 1973. Nara vendeu menos que os três últimos trabalhos da cantora, 

ao todo foram comercializadas 28 mil cópias desse LP165. Com o repertório desse disco 

Nara resolveu fazer um show dirigido por Flávio Rangel, um show espetáculo, coisa 

que ela não fazia tinha muito tempo166. A artista, sempre em busca de renovação, 

característica recorrente na carreira da intérprete, aparece em uma entrevista para o 

jornalista Miguel de Almeida uma frase chama atenção na reportagem: 

 
“Algumas pessoas perguntam se eu não tenho medo. Digo que não. 
Gosto de ir na ribanceira comprar briga. É isto que me renova, me 
deixa constantemente jovem. Se você ouvisse este disco sem saber 
nada de mim, diria que se trata do trabalho de uma jovem cantora. Isto 
eu quero sempre me entende?”167 

 

Nara estava cada vez mais envolvida na vida artística, além de gravar discos e 

fazer shows ela estava sempre participando de projetos de outros artistas, em 1981 grava 

uma faixa do LP de João do Valle cantando a música Pipira, uma música de duplo 

sentido com elementos da cultura folclórica nordestina, em 1982 canta no LP A música 

de fogaça, a canção Hei de voltar para o sul, no mesmo ano participa de duas faixas do 

LP infantil Viagem Encantada, nessas três participações se pode ver a versatilidade da 

intérprete, uma vez que os trabalhos são de segmentos musicais diferentes. No disco 

Nasci para Bailar, de 1982, Nara resolveu fazer algo mais dançante, segundo ela: “é um 

disco aberto. Que aborda diversas vertentes da música brasileira.” O LP ressalta uma 

cantora não preconceituosa com a música, que usa várias tendências e vários estilos em 

um mesmo disco168. Ao ser questionada se havia nascido para bailar, respondeu que 

não, que às vezes dança no sentido pejorativo, mesmo depois dizendo que todos 

nasceram para bailar, a primeira resposta mostra uma intérprete que sempre foi tímida, 

avessa à fama e às badalações169. 

                                                             
165 CABRAL, Nara Leão... , Op. cit., p.176 . 
166 SOARES, Dirceu O “romance” de Nara com toda sua carreira. Jornal Folha de São Paulo.SP. 07 de 
Agosto de 1981.Ilustrada. p.38. 
167 ALMEIDA, Miguel de. A música como um romance popular. Jornal Folha de São Paulo.SP. 25 de 
Junho de 1981. Terceiro caderno,Ilustrada.p.52 . 
168 Entrevista concedida por Nara Leão, presente no lado B do compacto simples Nasci para Bailar .1982. 
169 CABRAL, Nara Leão, Op. cit., p.178. 
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O ano de 1982 marca também a volta de Nara aos festivais. Ela interpretaria a 

canção Maravilha Curativa170, de Kleiton e Kledir, compositores que estavam presentes 

no novo LP. Para ela seria o ano da retomada total da carreira. Havia acabado de se 

formar em Psicologia depois de muita dificuldade e algumas pausas, pois conciliar a 

carreira de cantora, a vida de mãe e a faculdade não era fácil. Foi nesse LP que Nara 

também assina a produção, pois em suas palavras “Na verdade, sempre participei da 

produção, escolhendo repertório, dando palpites nos arranjos. Mas, agora, resolvi 

assumir e quis que meu nome também aparecesse na contracapa como produtora”. As 

críticas ao LP também foram boas, dessa vez a artista não se limita a um único gênero, 

ritmo ou estilo, e segundo Dirceu Soares é um disco “Simplesmente Delicioso”171. 

Ao chegar aos 40, Nara aparece mais madura, e seguia com sua busca pelos 

diferentes estilos musicais presentes no Brasil, a política não ficava de lado e Nara 

apoiava o PMDB nas eleições estaduais, o que gerou algumas críticas para a 

intérprete172. 

Em 1983 Nara lança o disco intitulado Meu Samba Encabulado, no qual grava 

diversos sambistas como Noca da Portela, Paulinho da Viola, Pixinguinha, entre outros, 

nesse disco pode ser observada uma volta às origens, em seus primeiros discos nos 

quais Nara “redescobriu” diversos sambistas173. O samba dá o tom, mas não é o gênero 

exclusivo desse disco, onde se tem valsa, Bossa Nova. Nara disse ter enfrentado 

resistência da gravadora para realizar esse trabalho, mas o fez assim mesmo. Essa queda 

de braço entre intérprete e gravadora ocorreu em diversos períodos de sua carreira seja 

em 1964 na gravação de seu primeiro LP174, ou durante outras fases de sua carreira. Ao 

falar que teve problemas em gravar o disco Nara contradiz a entrevista dada ao MIS em 

1977, ao ser indagada por Roberto Menescal sobre a liberdade na gravadora a intérprete 

disse: “Tenho Liberdade Total... e eu adoro gravar lá, gravo hora que eu quiser, uma vez 

por semana, é ótimo”175. Além de prestigio por já ser um nome consagrado, ser amiga 

do diretor pode ter evitado maiores atritos entre artista e gravadora. O receio da 

                                                             
170 Festival MPB SHELL 82, Exibido pela Rede Globo, entre março e setembro, a música Maravilha 
Curativa de Kleiton e Kledir defendida por Nara Leão ficou entre as 24 finalistas,mas não foi classificada 
entre os 5 primeiros colocados 
171 CAMBARÁ, Isa Nara Leão em estado de graça. Jornal Folha de São Paulo.SP. 29 de Agosto de 
1982.sétimo caderno, Ilustrada.p.57 . 
172 CABRAL, Sérgio, Op. cit., p.177. 
173Idem, Ibidem., pp.191,192. 
174 Entrevista  concedida por Nara Leão ao Museu da Imagem e do Som (MIS RJ),em 06 de Julho de 
1977 
175 Entrevista concedida por Nara Leão ao Museu da Imagem e do Som (MIS RJ),em 06 de Julho de 1977 
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gravadora em gravar esse disco pode ter surgido em decorrência da diminuição das 

vendagens do disco da cantora, pois como já mostrado, os discos de 1977 (Meus Amigos 

São um Barato) e 1978 (É que tudo mais vá pro Inferno...) venderam cerca de 70 mil 

copias cada, o disco de 1980 no qual ela só grava canções de Chico Buarque vendeu 45 

mil copias, o que os discos tem em comum é um repertorio na maioria das vezes já 

conhecido e compositores já consagrados. Já o LP Romance Popular que tinha um 

repertório inédito e compositores pouco conhecidos vendeu apenas 28 mil 

exemplares176. Talvez fosse de interesse da gravadora que a cantora gravasse um 

repertório mais conhecido que pudesse refletir nas vendagens, não foram obtidos dados 

sobre a venda do LP Meu Samba Encabulado, mas fato é que já no ano seguinte Nara 

insere em seus discos canções bossanovistas. Característica marcante dos três próximos  

LPs. 

Em entrevista ao jornal O Globo, Nara aborda diversos temas como a mudança do 

país, ela disse que antes queria mudar o mundo, o país, mas hoje essa vontade passou, 

entretanto ela acredita que se cada um fizer sua parte as coisas podem melhorar; além 

disso, estava se enxergando como uma cantora melhor, com mais disposição para 

enfrentar a platéia, que sempre foi um problema para a artista. 

A doença continuava dando sinais, segundo ela chegava a “ver estrelas” durante 

os shows; como a gravidade da doença havia sido escondida da cantora, o jornal diz que 

o motivo desse sintoma seria um distúrbio neurológico não identificado que 

atormentava Nara há três anos. 

Na mesma época da entrevista Nara fazia uma reforma em seu apartamento e uma 

frase sua chama atenção “as obras começaram há quatro meses, e temos pelo menos 

mais dois pela frente. Mas eu adoro mudanças. Vou mexer no apartamento inteirinho. 

As coisas estão se assentando. Acho que vou ter um canto só para mim”177. Quanto a 

essa afirmativa fica claro o quanto a vida e obra da cantora se relacionam, Nara deixa 

claro o quanto ela gosta de mudanças, não gosta de ser acomodada, sempre em busca de 

novos desafios, novas experiências, e isso fica claro em sua carreira uma vez que seus 

trabalhos sempre trazem uma mudança ou novidade, e fazem do conjunto da obra um 

mosaico, mesmo que singelo, da riqueza cultural do Brasil. 

Entre 1984 e 1985 Nara lançou três LPs, todos rememorando a Bossa Nova 

(Abraços e Beijinhos e Carinhos sem ter fim..., 1984; Um cantinho, Um Violão, 1985; e 

                                                             
176 CABRAL, Nara Leão Op. cit., p.176 . 
177 BAHIANA, Ana Maria Nara Leão. Jornal O Globo .RJ.17 de Setembro de 1983. p.29. 
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Garota de Ipanema, 1985) dirigidos pelo amigo e diretor da Philips, Roberto Menescal. 

Traziam uma parte do repertório da Bossa Nova. Durante o período de lançamento 

desses LPs, Nara e Menescal fizeram uma turnê no Japão, país no qual esse gênero 

musical faz muito sucesso178. Entretanto, mesmo tendo voltado às origens a primeira 

ideia de Nara para o LP de 1984 era gravar um disco só com músicas indígenas, mas a 

opção de voltar às origens foi bem aceita pela intérprete179. 

Concomitantemente à carreira, a doença de Nara foi se agravando e Menescal 

relata que Nara chegou a ter lapsos de memória durante algumas apresentações no 

Japão180. Sobre a gravação, a turnê e os problemas neurológicos Menescal disse: 

 

 Até que chega no final, eu tive que renovar um contrato com ela, e 
sempre ela falava: “Roberto, eu não quero nem saber, me diz o que 
que é, onde eu assino e eu faço”; eu digo: “Mas olha, Nara, você está 
na companhia á sei lá, dez anos? Pô, é justo que a companhia te dê 
alguma coisa”; “Mas dar o que?”; eu digo: “Não sei, o que  você 
queria?”; “Não pensei em nada não...”; “Eu vou te dar um carro 
então...”; “Um carro!?” – que era normal você dar – “Ah mas eu quase 
não vendo disco”; “Mas você tem uma história aqui dentro”. Dei um 
carro pra ela e ela falou: “Ah, então eu devia fazer um disco com 
vocês”; eu disse: “Sempre que você quiser também...”; ela falou: 
“Então eu queria mais um presente: eu queria um disco violão e voz, 
porque nunca me deixaram. Eu comecei várias com violão e voz, 
depois põe um baixo aqui... põe uma bateria... depois põe as cordas e 
não sei o que, vira orquestra, né?  aquela intimidade que eu queria”; 
eu falei: “Você tem direito a isso, vamos fazer”; “Porra, então como é 
que eu vou fazer?”; “Eu vou arranjar um violonista legal, e vou botar 
você junto com ele...”; “Não, vamos primeiro, é... A gente dá uma 
forma no disco. Eu passo três vezes por semana na sua casa no final 
do dia”. Aí ‘pá’, e ‘pow’, e ‘pow’, e aqui a introdução, e ‘ah, arruma o 
disco’... “Bom, agora está tudo pronto, ok?”; “Ok!”; “Eu vou te, então, 
trazer um violonista agora”; “Pô Roberto, quem vai fazer esse disco 
melhor do que a gente que está tocando aqui essas coisas?”; eu digo: 
“Mas nós não temos nem instrumento”; “Instrumento a gente compra, 
a gente arranja, a gente aluga”. E acabei entrando pro estúdio, e 
fizemos esse disco, e pronto. Eu falei: “Mas faço o disco e paro, aí 
ponho um cara tocando com você”; “Tá legal!”. Mas ela, malandra, 
armou um negócio que o Japão queria levar ela, eu nem sabia, e ela 
falou... E o cara falou assim: “Mas nós queríamos exatamente o disco, 
como foi, sabe? Vocês dois, porque...”; aí ela armou tudo com meu 
presidente da companhia, e tudo. Quando eu soube já estava uma 
viagem pro Japão armada. Então a gente sai, em uma pequena turnê, e 
essa turnê me mostra que ela estava com problema181.  

 

                                                             
178. CABRAL, Nara Leão Op. cit., p.191. 
179 Idem, ibidem,p.191. 
180 Idem, ibidem,p.197 . 
181 Entrevista concedida pelo compositor Roberto Menescal a Daniel Saraiva, na cidade do Rio de 
Janeiro, em 01 de agosto de 2011. 
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Sobre essa passagem da entrevista se pode afirmar duas coisas: a primeira é que 

mesmo Nara não vendendo muitos discos ela tinha prestígio na gravadora, o que fica 

evidente ao receber um carro de presente pelos anos de contrato, e nesse mesmo ano a 

gravadora lança uma coletânea com quatro LPs trazendo a compilação dos maiores 

sucessos da intérprete. Cabe ressaltar que Menescal, além de diretor da Philips – na 

época já com nome de Polygram –, e além de cantor, era músico; o que poderia 

influenciar na escolha do cast da gravadora. Além do disco e da coletânea de Nara, a 

gravadora lançou, no mesmo ano, discos de Caetano Veloso, Zizi Possi, Ivan Lins, 

Emilio Santiago, Zé Renato e um póstumo de Elis Regina, todos considerados MPB, à 

época já sinônimo de prestígio e bom gosto. Dos 20 discos lançados pela gravadora no 

ano de 1984, ao menos 15 eram de representantes da sigla MPB. O que pode apontar 

uma escolha de gênero em detrimento de outros dentro da gravadora182. A segunda coisa 

para afirmar é que, segundo Paulo César Araujo, haveria uma divisão entre dois grupos 

nas gravadoras, os cantores/compositores de “prestígio” que dariam status à gravadora e 

alimentavam sua imagem de produtora cultural e os “comerciais” que davam grande 

retorno financeiro imediato. Segundo Araujo, para que os primeiros exercessem a 

“missão educadora do povo brasileiro”, seria necessário o respaldo financeiro do 

segundo grupo, logicamente as gravadoras multinacionais visavam o lucro, não apenas 

“educar a população”183. É evidente que existem exceções, uma vez que diversos 

cantores estavam presentes nos dois grupos, pois tanto eram sucesso de crítica como de 

vendagem, casos como de Clara Nunes e Maria Bethânia. Entretanto, já ficou claro que 

Nara não estava nessas exceções, ela poucas vezes vendeu muitos discos, e isso, aliado 

à sua relação complicada com fama e sua aversão aos grandes palcos, fez dela uma 

cantora de um “grupo” reduzido, mais elitizado. Ouvir Nara seria, sinal de bom gosto. 

Os sintomas da doença cada vez mais presentes ficava cada vez mais difícil continuar a 

carreira. 

 Voltando aos discos, no LP Abraços e Beijinhos e Carinhos sem ter fim...(1984), 

ocorreu um grande processo, ela escolheu as 12 faixas entre 80 canções e contou com o 

arranjo de César Camargo Mariano, compositor e pianista184. Já no LP Um Cantinho um 

Violão era um disco violão e voz como já citado, Nara fez questão de contar com a 

presença de Roberto Menescal, seu amigo de infância, que esteve presente no início da 

                                                             
182< www.memoriamusical.com.br/pesquisa/gridgravadora.asp > Acesso em: 20 de Mar. 2013 
183 ARAÚJO,Eu Não sou... Op Cit., p.189. 
184 SILVA, Beatriz Coelho ”Abraços e Beijinhos”: Nara e a recordação da bossa nova. Jornal O 
Globo.RJ 25 de Julho de 1984.Segundo caderno.p.3. 
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carreira da intérprete, esse disco tem sabor de nostalgia, uma vez que Nara e Menescal 

relembram dos encontros do grupo no apartamento da Avenida Atlântica, mas o disco 

traz também três composições inéditas duas de Roberto Menescal, uma com Abel Silva 

e outra com Chico Naves. A terceira inédita era dos irmãos Marcos Valle e Paulo Sérgio 

Valle. Essa três canções também consideradas Bossa Nova não mudam a tônica do 

disco. Que era de canções mais intimistas. Já o LP Garota de Ipanema foi gravado no 

Japão no ano de 1985 durante sua turnê com Menescal. Por um pedido dos japoneses da 

Polygram, que queriam um disco totalmente dedicado à Bossa Nova, com participação 

de instrumentistas japoneses, esse seria o primeiro Compact Disc (CD) de um artista 

brasileiro. Portanto esse disco traz diversos clássicos do gênero, muitas dessas canções a 

cantora já havia gravado em trabalhos anteriores. Para Nara foi um grande sacrifício 

gravar esse disco, primeiro por estar muito cansada devido ao grande número de shows, 

segundo por ter sofrido duas ausências durante as gravações185. No Brasil esse disco foi 

lançado no ano 1986. 

 No retorno ao Brasil, depois de diversos problemas, Nara voltou a consultar os 

médicos. O diagnóstico seria o mesmo tumor inoperável no cérebro. Entretanto, da 

primeira vez o médico havia dado o diagnóstico apenas para o pai de Nara, que havia 

falecido em 1984. Dessa vez, o resultado dos exames acusava um tumor do tamanho de 

um maracujá e a expectativa de vida era de apenas seis meses. Ao saber o resultado do 

exame, Miguel Bacelar (empresário da cantora) e Marco Antônio (Namorado) ficaram 

assustados, mas procuraram poupar a mãe de Nara, então em idade avançada. Ligaram 

para Danuza para explicar o que estava acontecendo. Depois dos resultados, a família 

começou a buscar os melhores profissionais da área médica. Nara chegou a ir para Nova 

York para algumas consultas186. A cantora ainda não sabia exatamente qual doença 

tinha. Foi no fim ano de 1985 que o empresário de Nara, Miguel Bacelar, contou sobre a 

doença para a intérprete187. Nara fez sessões de radioterapia e também fez um 

tratamento com Odilon Ferreira, juiz de direito de Belo Horizonte, que realizava curas 

milagrosas188. A cantora seguiu o tratamento indicado pelo juiz, que tinha como 

restrições não comer carne de porco, não andar de avião, entre outras limitações. Ao 

                                                             
185 CABRAL, Nara Leão... Op. cit., p.97. 
186 Idem, ibidem, p.200 . 
187 Idem, ibidem, pp. 203-204 
188Idem, pp. 203-204. 
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fazer um novo exame os médicos constataram que o tumor que era do tamanho de um 

maracujá havia diminuído e era agora era mais parecido com uma uva189. 

 Depois de dedicar o ano de 1986 à sua recuperação, Nara lança outro LP em 

1987, Meus Sonhos Dourados, a ideia da cantora em lançar esse disco era fazer uma 

versão em português das trilhas sonoras dos filmes que ela via na adolescência. Nara se 

empenhou no projeto e chegou a escrever algumas versões de canções para os discos, na 

capa do LP de 1987 Nara resume suas ideias ao gravar essas versões190. 

 

 Adolescente, eu morava ao lado do cinema Metro Copacabana, e lá 
assistia musicais como Lili, Cantando na Chuva, Rapsody in Blue, 
entre outros. 
Um dia, depois de ver Singing in the Rain pela 8ª vez, saí do cinema e 
chovia. Entrei num barato e saí cantando e dançando na chuva. 
Molhada da cabeça aos pés, mas feliz da vida. Tinha 15 anos e esses 
eram meus sonhos. 
Agora, Menescal e eu, que nos conhecemos desde os 11 anos de 
idade, e fomos da mesma turma da praia no Posto 4 em Copacabana, 
resolvemos visitar algumas daquelas músicas mas do nosso jeito 
Bossa Nova e com letras em português. 
O engraçado é que, nesse momento, contando essas coisas, me sinto 
mais próxima dos meus filhos, Isabel e Francisco, adolescentes e 
também, certamente, com seus sonhos dourados.  
Nara, Rio, Maio de 1987191 

 

 Nara, desconfiada que receberia críticas negativas sobre o disco, disse: “São 

músicas estrangeira, mas o som é brasileiro”192, entretanto a maioria das críticas 

recebidas não foram ruins. Para Ruy Castro o disco era uma volta ao tempo de garota 

em Copacabana193. Outro que elogiou o disco foi Caio Fernando Abreu, que disse: 

“Viver é tão bonito quando a gente aprende a ouvir Nara Leão”194. No ano de 1988  

Nara continuava com seus shows, evitava avião por recomendações do Juiz Odilon e 

por isso fazia show em lugares mais próximo do Rio de Janeiro como São Paulo, Minas 

Gerais, Espírito Santo195. 

O último LP, My Foolish Heart, foi encomendado pela Polygram do Japão. 

Lançado em 1989 no Brasil – cinco meses depois de sua morte –, esse LP também traz 

                                                             
189 Idem, ibidem, p.205. 
190 Idem, ibidem, pp.217,218 
191 Encarte do LP   Meus Sonhos Dourados . Gravadora Philips, 1987. 
192 CABRAL, Nara Leão... Op. cit., p.312. 
193 CASTRO ,Ruy. Nara Leão revela seus sonhos dourados.Folha de São Paulo.SP. 25 de Setembro de 
1987. Ilustrada. p.31. 
194 CABRAL, Nara Leão ...Op. cit., p.202. 
195 Idem, Ibidem, p.215. 
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letras de clássicos do cinema com versões em português das canções, as músicas 

adaptadas desses dois últimos LPs da cantora são originais de clássicos dos cinema e 

dos musicais norte-americanos, a grande maioria dessas músicas foram compostas nas 

décadas de 1930, 1940 e 1950, quando a intérprete nem tinha nascido ou era apenas 

uma criança. Muitas das canções originais foram gravadas por grandes nomes da música 

americana, como Ella Fitzgerald, que havia gravado Lullaby of Birdland, Mysty, What´s 

new ´s Wonderful, But not for me e ao menos mais quatro das canções escolhidas por 

Nara nesse álbum; diversas músicas também foram interpretadas por Judy Garland, 

grande atriz de teatro, cinema em especial musicais e TV e ótima cantora, entre as 

canções gravadas por ela estão Over the rainbow, que a própria Nara fez a versão, The 

boy next door, entre outras. As músicas escolhidas fizeram parte de vários filmes, como 

Meet me in St Louis, The Wizard Oz, Tea for Two, Funny Face, Love Letters, Babes in 

Arms entre outros, e diversas das canções são referentes a musicais que posteriormente 

viraram filmes. Essas canções faziam parte da memória afetiva da intérprete, fazendo 

com que ela se lembrasse da sua juventude, das tardes no cinema, de ouvir essas 

canções com os amigos. 

A doença de Nara começou a espalhar. O que havia regredido agora aumentara. 

Uma queda no dia 18 de maio de 1989 levou Nara para o hospital, onde ficou até 7 de 

junho de 1989, dia de seu falecimento196. 

Como pode ser observado Nara esteve presente em vários momentos da música 

Bossa Nova, Música Engajada, Tropicália, entre outros. A intérprete ainda contribuiu 

para a institucionalização da Música Popular Brasileira (mesmo não tendo noção disso), 

durante toda sua carreira. O crítico musical Tárik de Souza, em um texto para a 

coletânea com toda a obra da artista lançada em 2002, tenta resumir seu perfil: 

 

Nara sabia para que, quando e como usar sua voz de soprano ligeiro 
com inclinação ao falsete. Descobriu novatos, renovou esquecidos, 
estabeleceu pontes com a vizinhança latina e com a protest song 
americana, elegeu prioridades e abriu a mente da multidão que a 
ouvia. Cantou sempre com inteligência, sensibilidade e convicção.197 

 

                                                             
196 Idem, Ibidem,  p.219. 
197 SOUZA, Tárik. “Nara Leão, a musa com sabedoria”. Livreto que acompanha a caixa com os 13 
primeiros discos da carreira da cantora, lançados em CD pela gravadora Universal Music, em 2002. 
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Cantou os diferentes retratos desse país, gravou e buscou compositores de norte a 

sul, descobriu e redescobriu talentos, não teve preconceitos musicais, deixou por 

diversas vezes clara sua opinião sobre a situação política do país, era avessa à fama, não 

vendeu muitos discos, entretanto é rememorada até hoje por diversos críticos musicais e 

pela elite intelectual brasileira. 

 

1.5 - Nara Hoje 

 

Nara teve voz muito criticada no início da carreira, que hoje é considerada um 

diferencial, em eleição na revista Rolling Stones de outubro de 2012 foi feita uma 

escolha por 60 especialistas em música brasileira sobre quais seriam as 100 maiores 

vozes do Brasil, Nara ficou em vigésimo segundo lugar, à frente de nomes como Cauby 

Peixoto, Maysa, Alcione, enfim, cantores que teriam um público maior e para muitos 

críticos teriam mais “voz” do que Nara. Essa eleição mostra o destaque com que a 

cantora ainda é tratada no meio da crítica musical198. 

A cantora tem hoje um espaço que poucos artistas têm. Em 1999, dez anos após 

sua morte, os Jornais O Globo e Folha de São Paulo fizeram matérias em sua 

homenagem. Na matéria do O Globo, além de trazer um resumo da sua carreira, tem 

uma pequena entrevista com o jornalista Sergio Cabral, que tinha então sido escolhido 

pela família de Nara para fazer sua biografia, que seria lançada três anos depois. Traz 

ainda um pequeno texto escrito por Cacá Diegues que ressalta o quanto Nara era 

inquieta para a música, estava sempre buscando coisas novas, mas rememorava as 

antigas, sempre dando espaço aos artistas em início de carreira e aos esquecidos. Lança 

luz também à ligação de Nara com outras vertentes culturais como o Cinema e o Teatro, 

para ele: 

 

Num país que tantas vezes se marca pelo excesso e pelo elogio da 
extravagância, numa cultura muitas vezes sinuosa e barulhenta, a 
elegância de Nara Leão, sua voz limpa e serena, suas ideias tão claras, 
são uma jóia de estimável valor, uma exceção exemplar. Atrás da 
doçura e da meiguice da figura pública, estava uma mulher rigorosa, 
de uma luminosa radicalidade, que exigia de si mesmo e do mundo à 
sua volta a virtude permanente da verdade.199 

 

                                                             
198 Rolling Stone, Número 73, Outubro de 2012. p.100. 
199Nara Camaleão. Jornal O Globo. RJ. 10 de Abril de 1999. Segundo caderno. 
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O Título da matéria também faz referência às diversas facetas da cantora “Nara 

Camaleão”, o jornal Folha de São Paulo também destaca a mobilidade de Nara pela 

música e ressalta que sua história individual se mistura com a história cultural do Brasil, 

para o colunista Pedro Alexandre Sanches: 

 

A fera atuante esmorecera, e razões não faltavam. Fosse como fosse, 
antecipara quase tudo que estava por acontecer enquanto se manteve 
engajada em sua arte. Não são muitos artistas cuja obra basta para 
contar a história de uma música popular. No Brasil pós-58, talvez 
Nara seja deles o maior.200 

 

Nara é citada diversas vezes em revistas especializadas em música e cultura 

brasileira, por estar ligada a vários momentos e movimentos. Nara também é evocada 

em muitos estudos sobre a música das décadas de 1950 até 1980, também está presente 

nos livros de memória ou biografias de outros cantores contemporâneos à artista. 

Sua discografia foi toda relançada em duas caixas, a primeira lançada em 2002 

traz os discos de 1964 até 1975, a segunda traz de 1975 até 1989 e foi lançada em 2005, 

cada uma das caixas contém um cd com raridades da obra da intérprete, participações 

em discos de outros artistas ou músicas só lançadas em compactos. No ano de 2013, um 

novo Box foi lançado com as gravações da intérprete de 1964 até 1969. Além disso, a 

cantora Fernanda Takai fez uma releitura de algumas canções do repertório de Nara em 

dois CDs, o Onde Brilham seus Olhos, de 2007; e o Luz Negra, de 2009. Em 2014, a 

editora Azougue Cultural lançou um livro contendo as entrevistas mais significativas da 

cantora. Nominada de Coleção Encontros, já tinha anteriormente publicado livros com 

as compilações de entrevistas de Gilberto Gil, Vinicius de Moraes, Darcy Ribeiro e Dias 

Gomes, entre outras figuras de destaque na cultura nacional. Dos mais de 40 volumes da 

coleção, apenas três tem como figura central mulheres. Além de Nara, Clarice Lispector 

e Nise da Silveira tem seu volume. Isso mostra que ao discursos de Nara tiveram uma 

importância não apenas artística, mas muitas vezes ideológica. Portanto o lançamento 

desse livro corrobora com a idéia de que a cantora era também uma formadora de 

opinião. Na medida em que seus discursos eram destacados pela mídia impressa. 

Essas homenagens, releituras e relançamentos mostram uma artista rememorada, 

que até hoje tem relativo destaque no circuito cultural nacional. Por fim, em 

homenagem ao aniversario de 70 anos da cantora, sua filha Isabel lançou um site 

                                                             
200 SANCHES, Pedro Alexandre. Nara,dez anos hoje. Folha de São Paulo.SP. 07 de Junho de 1999. 
Ilustrada. pp. 1,6,7 
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contendo toda a obra da cantora e alguns documentos pessoais. No site pode se escutar 

as faixas dos LPs gravados pela intérprete http://www.naraleao.com.br. No próximo 

capítulo será abordada a década de 1960, período de grande efervescência cultural no 

qual Nara estava presente. O foco será o engajamento da cantora nas suas letras, 

discursos e participações em espetáculos de cunho político, proximidade com o CPC, 

relação com o governo militar, ou seja, abordar-se-á a face militante da artista. 
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Capítulo 2 “Opinião de Nara” – de musa da Bossa Nova à subversiva 
 

2.1- O contexto político no inicio da década de 1960 
 

A década de 1960 foi um período muito conturbado na história do Brasil, com 

renúncia presidencial, cassação de presidente, golpe militar, perseguição a civis, 

censura, luta armada, etc. Um momento de grande agitação política, cultural e social. 

Em 1961, Jânio Quadros era o presidente do país, tendo tomado posse no dia 31 

de janeiro. Ele já enfrentava problemas desde os primeiros meses do seu governo, pois o 

país passava por sérias dificuldades financeiras. O predecessor de Jânio, Juscelino 

Kubitschek, governou o país com crescimento vertiginoso, mas, ao fim de seu mandato, 

o país estava com altas taxas de inflação, com as contas públicas e a balança de 

pagamento deficitária.  Para agravar ainda mais o problema, o Brasil não tinha como 

pagar as parcelas da divida externa que venceriam em curto prazo201.  

Outro problema enfrentado por Jânio Quadros é de natureza política. Ele era 

membro do Partido Trabalhista Nacional (PTN), um partido pequeno, que tinha a base 

política formada pela UDN(União Democrática Nacional), pelo Partido Republicano 

(PR) e pelo Partido Democrata Cristão (PDC), todos eles partidos de extrema direita 

que só representavam pouco mais de um terço do congresso nacional202.  

Mesmo com os contextos político e econômico desfavoráveis, o presidente 

conseguiu aprovar medidas importantes. Ainda, iniciou uma política externa 

independente, ou seja, os problemas não foram barreiras intransponíveis para a sua 

governabilidade. Se as coisas iam bem, uma dúvida que se arrasta no tempo questiona o 

porquê da renúncia de Jânio com apenas sete meses de governo. Mesmo sem provas 

efetivas, é consenso entre os pesquisadores do período que o presidente pretendia dar 

um golpe de estado. Jânio sabia que, ao renunciar, a presidência seria assumida pelo 

vice-presidente João Goulart. Este, porém, contava com uma forte rejeição de grupos 

políticos e dos militares203.  

Vale ressaltar que naquela época o presidente e o vice eram eleitos 

separadamente. Enquanto Jânio pertencia ao PTN, Goulart era membro do Partido 

                                                             
201   FERREIRA, Jorge; GOMES, Ângela de Castro. 1964 - o Golpe Que Derrubou Um Presidente, Pôs 
Fim ao Regime Democrático e Instituiu A Ditadura. Rio de Janeiro: Civilização brasileira, 2014.p. 24. 

202 Idem, Ibidem, pp. 24-25. 
203 Idem, Ibidem, p. 28. 



68 
 

Trabalhista Brasileiro (PTB), considerado um partido esquerdista. O PTB tinha grande 

rejeição dos partidos de direita e dos militares por estar relacionado com uma possível 

“implementação do comunismo” no Brasil. Ao que parece, Jânio renunciaria ao governo 

abruptamente, como o fez em 25 de agosto de 1964; os direitistas e militares rejeitariam 

Jango como presidente; e, consequentemente, eles requisitariam a volta do presidente ao 

poder, que retornaria com mais força. Contudo, não foi isso o que ocorreu. Nenhum 

parlamentar propôs negociações políticas com Jânio.  O Congresso Nacional aceitou sua 

renúncia e empossou o presidente da Câmara dos Deputados, pois o vice-presidente 

João Goulart estava em viagem diplomática pela Ásia (mais uma pista de que o 

presidente pretendia dar um golpe de estado). Dessa forma, a partir do dia 26 de agosto 

de 1964 Jânio não era mais presidente do Brasil204. 

Ranieri Mazzilli, que era o presidente da Câmara dos deputados naquele período, 

foi quem assumiu a presidência. Entretanto, quem estava verdadeiramente governando 

eram os militares. Três deles haviam se reunido e formado uma Junta Militar e 

informaram a Mazzilli sobre a “inconveniência” da pose de Jango, chegando a aventar 

que ele poderia ser preso ao chegar no Brasil. Essa declaração valia como um golpe, 

uma vez que a junta militar se opunha à posse do presidente eleito205. 

Ao saber dos acontecimentos, Leonel Brizola, que era governador do Rio 

Grande do Sul e cunhado de João Goulart, resolveu montar uma resistência ao possível 

golpe militar. Sabendo que não poderia vencer o golpe pelas armas, começou a montar 

um sistema que furaria o bloqueio nos meios de comunicação impostos pela junta 

militar. Ordenou, então, que os homens da Guarda Civil invadissem a sede da Rádio 

Guaíba e levassem os equipamentos para o Palácio Piratini, sede do governo gaúcho.  

Assim, o equipamento de rádio foi interligado a 150 outras rádios do Rio Grande de Sul 

e, por ondas curtas, chegou aos outros estados do país.  Brizola defendia a legalidade da 

posse de Jango e, aliado a isso, o Congresso Nacional também resistia a acatar o 

impeachment de João Goulart imposto pela Junta Militar. Leonel conseguiu grande 

apoio da população rio-grandense e reuniu, em frente ao palácio, mais de 100 mil 

pessoas dispostas a lutar pela legalidade. O III Exército Militar, que tinha sua sede na 

capital Gaúcha, também apoiava a posse de Goulart206. 

                                                             
204 Idem, Ibidem, p. 29. 
205 Idem, Ibidem, p. 30. 
206Idem, Ibidem, pp. 31-37. 
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Brizola tinha como plano que Jango chegasse ao Brasil pelo Rio Grande do Sul, 

lugar onde seria o foco da resistência do golpe. Goulart, sabendo dos acontecimentos, 

foi de Cingapura a Paris, onde seria mais fácil se comunicar com o Brasil. A crise 

política se agravava, e na capital francesa o presidente tomava maior conhecimento da 

situação. O PSD (Partido Social Democrata), partido de maioria no Congresso 

Nacional, apoiava a posse de Goulart, desde que ele seguisse a linha da moderação 

política207. 

Enquanto muitos já esperavam uma guerra civil pela legalidade, lideranças dos 

partidos começavam a pensar em opções políticas alternativas, o que exigiria tempo. 

Portanto, a volta de Jango ao Brasil foi bastante demorada. Depois de um período em 

Paris, ele passou por Nova York, Cidade do Panamá, Lima, Buenos Aires, Montevidéu 

e, por fim, Porto Alegre208. 

O Brasil se mobilizava pela posse da presidência, muitos se voluntariaram para 

defender a legalidade e o presidente eleito. Armas foram distribuídas para os civis 

voluntários. A Junta Militar havia sofrido grande abalo ao saber que não tinha o apoio 

do III Exército Militar. Mas, não era só isso. Diversos militares de outras corporações 

haviam fugido para Porto Alegre para ajudar na defesa da legalidade. Greves de 

trabalhadores também eclodiam no país em apoio à legalidade. A Ordem dos 

Advogados do Brasil (OAB), e outros setores da sociedade se pronunciaram exigindo a 

manutenção da ordem democrática. A União Nacional dos Estudantes (UNE) aderiu à 

greve, e seus líderes foram para Porto Alegre. Portanto, o país estava muito dividido, 

uma guerra civil parecia cada vez mais próxima209. 

Enquanto alguns setores da sociedade se preparavam para um possível conflito, 

as lideranças do PSD e os moderados do PTB pensavam em uma alternativa sem 

derramamento de sangue. O caminho encontrado havia sido o parlamentarismo. O 

pessedista Tancredo Neves foi, então, encarregado de levar a proposta até Jango. No dia 

primeiro de setembro, chegou até Montevidéu. Goulart resistiu à proposta inicialmente, 

pois tomaria posse praticamente sem poder. Entretanto, a possibilidade iminente de uma 

possível guerra civil fez com que João Goulart, mesmo a contragosto, aceitasse o 

parlamentarismo210. 

                                                             
207Idem,  Ibidem, p. 39. 
208Idem, Ibidem, p. 40. 
209 Idem, Ibidem, p. 41. 
210Idem,  Ibidem, pp. 43-44. 
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Ao chegar em Porto Alegre, na noite de primeiro de setembro, Jango não fez 

discurso. Essa era uma das imposições dos militares, o que frustrou os populares que 

haviam apoiado sua posse. Brizola e os petebistas mais radicais tampouco concordaram 

com a posição adotada e  com a forma de governo proposta. Para Goulart, o importante 

seria chegar ao poder sem que ocorresse uma guerra civil, e isso parecia estar 

resolvido211. 

No dia 7 de setembro de 1961, João Goulart assumiu a presidência do Brasil. Em 

se tratando do regime parlamentarias, Jango teria de escolher um primeiro-ministro, e o 

fez escolhendo o mineiro pessedista Tancredo Neves. Os motivos da escolha eram 

simples, Tancredo era um homem de bom trânsito político e pertencia ao partido com 

maior representação no Congresso Nacional, o PSD. A estratégia política do presidente 

seria conciliadora, uma vez que sua base de governo era composta pelos partidos de 

esquerda; mas, durante a composição dos ministério, ele estabeleceu um elo com o 

PSD, partido de “centro”. A dobradinha PSD-PTB já existia há algum tempo, e Jango, 

que havia sido vice-presidente do governo JK(PSD), era favorável a essa parceria. 

Entretanto, setores mais radicais do PTB não enxergavam essa parceria com bons 

olhos212. 

Logo no inicio do governo, Jango tinha, então, dois objetivos a realizar. O 

primeiro deles era a realização de um plebiscito, para que a população escolhesse qual 

regime deveria governar o Brasil, presidencialismo ou parlamentarismo. A ideia era de 

que sendo o presidencialismo a escolha da maioria, o presidente não teria tantos 

limitadores no seu governo. O segundo objetivo estava relacionado às reformas de base, 

que juntas formavam um conjunto bastante amplo, eram elas: as reformas agrária, 

bancária, fiscal, universitária, tributaria, a ampliação dos direitos de voto aos 

analfabetos e a legalização do Partido Comunista Brasileiro. Para o PTB, essas reformas 

permitiriam alterar as estruturas do país, estabelecendo uma maior justiça social, um 

desenvolvimento autônomo e a não dependência do capital estrangeiro213. O PSD 

concordava com algumas demandas das reformas de base; já a UDN, partido de extrema 

direita, era contra a maioria delas, uma vez que isso seria uma aproximação muito 

grande com o comunismo, regime totalmente rechaçado por eles214. 

                                                             
211Idem, Ibidem, pp.45-46. 
212 Idem, Ibidem, pp.49-54. 
213 Idem, Ibidem, pp.53-57. 
214Idem, Ibidem, p. 59. 
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Em relação ao parlamentarismo, Jango já tomava suas providências. Em junho 

de 1962,  ressaltou, em um discurso, que o regime vigente impedia que as reformas 

fossem concretizadas. Depois dessa fala, Tancredo Neves deixa de ser o primeiro 

ministro para focar nas eleições de Outubro de 1962; outros políticos ocupariam o seu 

cargo até a votação do plebiscito em janeiro de 1963. A votação foi esmagadora a favor 

do presidencialismo: dos 11,5 milhões de votantes, 9,5 milhões votaram nessa forma de 

governo. Nesse sentido, Jango iniciava 1963 com sua popularidade em alta, o PTB 

havia crescido nas eleições de 1962, e começavam as articulações para as reformas de 

base215. Entretanto, havia alguns entraves para o governo Jango. A UDN, partido de 

extrema direita, fazia forte oposição ao governo esquerdista. Aliado a isso, as relações 

com os EUA não iam bem, uma vez que o governo brasileiro não foi favorável à 

invasão de Cuba, na crise dos mísseis, e ainda tecia boas relações com países 

comunistas. O medo dos políticos americanos era que o Brasil se tornasse um país 

comunista, o que seria catastrófico tanto pelo tamanho quanto pela posição geográfica 

do país216.  Paralelo a esses eventos, a cultura de esquerda ganhava destaque e adesão 

dos artistas e dos intelectuais que, além de concordar com as reformas de base, tentavam 

fazer uma arte que atingisse a população mais humilde com o objetivo de conscientizar 

o “povo” de seu papel na sociedade. 

 

2.2- O CPC (Centro Popular de Cultura) e sua importância para os movimentos 

culturais. 

 

 A década de 1960 teve impacto não apenas na política, mas também na cultura 

popular brasileira. Já no início da década, a Bossa Nova politizada e o Cinema Novo 

promoveram o encontro entre engajamento, pesquisa estética, cultura popular e 

nacionalismo. Em 1962, o Cinema Novo se consolidaria como grupo com as figuras de 

Ruy Guerra, Glauber Rocha, Nelson Pereira dos Santos entre outros. A Bossa Nova, 

também, ganhava status de canção moderna e engajada com Carlos Lyra, Nara Leão e 

Sergio Ricardo, cantores que haviam iniciado na Bossa com temas menos densos como 

                                                             
215Idem, Ibidem, p. 140. 
216Idem, Ibidem, pp. 139-140. 
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sol, mar, flor, e agora cantavam as agruras do povo brasileiro. Tanto Cinema Novo 

quanto Bossa engajada tinham grande influência do CPC217. 

Fomentando essa efervescência cultural, a UNE (União Nacional dos 

Estudantes) criou o CPC (Centro Popular de Cultura). O grupo contava com dezenas de 

artistas engajados (músicos, atores, poetas, cineastas), que optavam pelo caminho de 

“ser povo”, o conceito usado por eles era de “arte popular revolucionária”. Baseando-se 

nesse conceito, o artista e o intelectual deveriam assumir um compromisso de “clareza” 

com o público, ou seja falar do “povo” para o “povo”. Segundo Heloísa Buarque de 

Hollanda, esse esforço poderia ser visto como uma forma de “adestramento”, a 

linguagem intelectual travestida de povo teria aspecto ficcional218.  

Os CPCs rapidamente se espalharam pelo Brasil nos diretórios das 

universidades. Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, entre outras 

cidades tinham seus grupos, o que facilitava uma interação entre os estados e a difusão 

da cultura. Além disso, existiam unidades móveis do CPC que viajavam pelo país, o que 

facilitava a divulgação dos trabalhos realizados pelo grupo219. 

 O artista popular revolucionário podia ser o indivíduo que morava na zona sul, 

trabalhava, ganhava dinheiro, tinha família; mas, que via as mazelas sociais como a vida 

na favela. Sua ação política seria doutrinária por questão de honra. A ideia seria 

comover e culpar: comover pela denúncia de miséria narrando à vida do trabalhador; 

culpar o sistema desigual em que se vivia220. Mesmo considerado contraditório por 

alguns setores, o CPC conseguiu um alto nível de mobilização nas camadas jovens 

artísticas e intelectuais. Foram produzidos pelo grupo cadernos poéticos chamados 

violão de rua, nos quais eram publicados poemas engajados, assim como o filme 5 

vezes favela que também é uma produção do grupo em que foram revelados os diretores 

Cacá Diegues, Joaquim Pedro de Andrade, entre outros221. Sérgio Ricardo, antes ligado 

a Bossa Nova, fala da sua aproximação com o grupo:  

 

No CPC eu era sempre só convidado, eu era sempre convidado para 
show para cá e show para lá. Eu nunca participei de discussões, não 

                                                             
217 NAPOLITANO,Marcos. 1964 - História do Regime Militar Brasileiro. São Paulo: Contexto, 2014., p. 
20. 

218
 HOLLANDA, Heloísa Buarque de. Impressões de viagem CPC, vanguarda e desbunde:1960/70. Rio 

de Janeiro: Rocco, 1980.p. 19. 
219 RIDENTI, Marcelo. Em Busca do Povo Brasileiro. Rio de Janeiro: Record, 2000.pp. 108-110. 

220 Idem, Ibidem, p. 26. 
221 NAPOLITANO,1964..., p. 22. 
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participei de nada. Na verdade eu participava mesmo era das 
discussões com o cinema novo. Tinha uma certa diferença com o CPC 
porque o CPC era muito radical. E por exemplo, o meu filme o 
Menino da Calça Branca que é uma temática social só porque tem um 
lirismo de um garoto que ganha uma calça e não sei o que ele foi 
considerado romântico e o CPC não colocou o meu filme no 5 Vezes 
Favela que era filmes radicais. 
(...)É mas eu entendo que o CPC teve muita importância, porque ele 
pode espalhar pelo Brasil através das universidades uma preocupação 
com a cultura brasileira pelo lado social e tal que eu acho uma coisa 
muito importante o papel que ele desempenhava. Só não gosto 
daquela radicalização222. 

 

 Nos dois trechos apresentados, podemos observar que os artistas eram 

convidados a participar das discussões pelo CPC, entretanto concordavam em maior ou 

menor grau com as ideias do movimento. Exemplo disso é que Sérgio Ricardo, mesmo 

não concordando com o radicalismo do movimento participa de diversas ações 

promovidas pelo grupo. Há também de destacar o processo da memória, o depoimento 

do cantor gravado mais de cinco décadas depois passa por um processo de reedificação. 

O passado é espelhado no presente, e a reconstrução dessa memória inclui ênfases, 

lapsos, omissões, esquecimento, contribuído pelo que passou sob olhar do depoente.223 

Ao mesmo tempo, o artista destaca o papel central do CPC ao difundir pelo país a 

preocupação com a cultura brasileira, a preocupação com falar para o povo e do povo. E 

essa preocupação com a cultura nacional fazia com que os artistas, mesmo não 

pertencendo ao ambiente acadêmico, participassem dos eventos promovidos em favor 

da difusão da cultura. 

 Seguindo a estética ideológica difundida pelo CPC, Sérgio começa a compor 

músicas com temáticas sociais, ou seja, diferente das músicas que até então compunha, 

que se ligavam mais à Bossa Nova não engajada, na qual predominavam temas 

românticos sem a temática social. 

 

Esse mundo é meu... 
 

Fui escravo no reino 
E sou 

Escravo no mundo em que estou 

                                                             
222 Entrevista concedida pelo cantor e compositor Sérgio Ricardo a Daniel Saraiva, na cidade do Rio de 
Janeiro, em 20 de Agosto de 2014.   
223 DELGADO, Lucilia de Almeida Neves. História Oral: memória, tempo identidades. Belo Horizonte: 
autêntica, 2006. p.16. 
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Mas acorrentado ninguém pode 
Amar 

 
Saravá, Ogum 

Mandinga da gente continua 
Cadê o despacho pra acabar? 
Santo guerreiro da floresta 

Se você não vem eu mesmo vou 
Brigar224 

 
 

A canção Esse mundo é meu acima é um exemplo dessa guinada à esquerda de 

alguns artistas. Ela faz parte do filme homônimo, dirigido por Sérgio Ricardo, conta a 

história de dois casais favelados, mostrando um as dificuldades da vida dos cidadãos 

sem dinheiro. A música citada mostra elementos dessa ida ao povo, primeiro por 

relembrar a questão da escravidão, mostrado que essa ainda é presente, mas de outras 

formas, ao reafirmar no trecho fui escravo de um reino / e sou em que fica clara esse 

condição de “escravidão moderna”, uma vez que mesmo trabalhando esse indivíduo não 

conseguia uma vida digna. A outra forma de aproximação do “povo” se dá pelo uso de 

palavras que se referem às religiões afro-brasileira, como Saravá225 e Ogum226. Recurso 

usado em grande escala por letristas engajados, esses termos trariam uma idéia de raiz 

para a canção popular, uma vez que mostrava a grande influência do negro na nossa 

cultura. Essa “subida ao morro” e a “ida ao sertão” acabariam sendo o grande 

referencial da canção engajada pós golpe. 

Os cepecistas saíram pelo Brasil divulgando sua arte. Amparados pela UNE, 

apresentavam peças de teatro, filmes e shows, viajando pelo país com o objetivo de 

fazer uma arte popular que atingisse a grande massa da população. Esse objetivo não 

chegou a ser concretizado, pois com a instauração do golpe militar no dia 1º de abril de 

1964, a UNE foi fechada, junto com ela o CPC deixou de existir227. Entretanto, os 

artistas que faziam parte do movimento continuaram a levar essa arte popular para os 

diversos setores culturais, tentando mostrar para uma classe média intelectualizada que 

os problemas sociais no Brasil se faziam presentes. 

Nara Leão não chegou a ser membro do CPC. Entretanto, sua proximidade com 

diversos artistas que faziam parte do movimento influenciou bastante sua obra. Carlos 

Lyra e Sergio Ricardo já eram conhecidos da intérprete desde o início da Bossa Nova. 
                                                             
224 Letra da canção Esse Mundo é Meu, de Sérgio Ricardo e Rui Guerra. Gravada por Nara Leão no disco 
Opinião de Nara de 1964. 
225 Uma saudação às divindades, pedido de permissão para participar de uma cerimônia. 
226 A divindade do ferro e da guerra. 
227 NAPOLITANO,1964... Op Cit, p. 101. 
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Nara chegou a namorar o cineasta Ruy Guerra, que também era participante do CPC. 

Esses três artistas e outros participantes do grupo tiveram suas composições gravadas 

pela cantora nos seus primeiros discos.  

O contato com a arte engajada da esquerda teve grande influência para a carreira 

da artista. Desde seu primeiro trabalho, Nara abordava temas considerados 

contraditórios para uma menina de classe média da zona sul, que havia se tornado 

conhecida como musa do movimento bossanovista. Essa mudança de tendência na 

carreira suscitou diversas criticas. 

 

2.3- O Golpe Militar   
 

 Mesmo gozando de grande popularidade, após a realização do plebiscito João 

Goulart enfrentava diversos problemas no governo. Como expusemos anteriormente, a 

economia do país vinha sofrendo com altas inflação desde o final da década de 1950, e 

essa situação se agravava ano após ano. Na tentativa de resolver esse impasse e 

aproveitando o momento popular favorável, Jango resolveu implementar o Plano 

Trienal, desenvolvido pelos Ministros San Tiago Dantas e Celso Furtado. Com ele, 

objetivava-se conquistar apoio político de setores moderadores durante a transição de 

parlamentarismo para o presidencialismo e, ainda, ganhar a confiança de credores 

internacionais, a fim de se obter novos recursos e renegociar a dívida externa, que tanto 

prejudicava a economia brasileira228. 

Com objetivo de retomar as rédeas da economia e diminuir a inflação, o Plano 

Trienal seguiria a cartilha do FMI (Fundo Monetário Internacional), ou seja, o governo 

deveria encurtar os gastos, não fazer grandes aumentos salariais, e diminuir o crédito. 

Esses fatores desagradavam, ao mesmo tempo, trabalhadores e empresas. Após a 

inflação combatida, a segunda etapa seria implementar as reformas de base que, para 

muitos, mudaria a dinâmica econômica do país229. 

Essa política de contenção não durou muito, em maio de 1963, pressionado pela 

CGT e enfrentando greves, Jango concedeu um aumento de 70% aos funcionários 

públicos, muito além do estipulado pelo FMI. Deu-se, então, o fim do Plano Trienal e 

da tentativa de estabilizar a economia do país230. 

                                                             
228 FERREIRA; GOMES, Op. Cit., p. 147. 
229 Idem, Ibidem, p. 149. 
230 Idem, Ibidem, pp. 152-159. 
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Outro problema enfrentado por Goulart diz respeito à forte oposição que  

enfrentava. De um lado, havia a direita representada pela UDN, que condenava o 

governo pelas medidas populares e consideravam que o presidente tinha propostas 

muito próximas do comunismo. Essa direita, em grande parte representada por 

latifundiários, empresários e donos do capital, sabia que as reformas de base poderiam 

influenciar drasticamente no quadro econômico do país, o que não seria vantajoso para 

esses setores231. 

Por outro lado, Jango enfrentaria uma oposição “irmã”: políticos esquerdistas 

mais radicais eram contra sua forma de governar, primeiro pelo jeito conciliador do 

presidente, segundo pela proximidade do presidente com o PSD, que podia não ser um 

partido de direita, mas, sob olhares dos radicais, eram bem próximos. Entre esses 

opositores estavam membros do PTB, partido do presidente. Um dos opositores era 

Leonel Brizola, que havia lutado pela legalidade da posse de João Goulart. Para Brizola, 

o presidente deveria tomar decisões mais enérgicas, uma vez que havia índices de 

popularidade até então não alcançados. Portanto, o presidente poderia tomar decisões e 

impor as reformas de base ao congresso Nacional, pois quem se opusesse a essas 

reformas seria, na opinião dos esquerdistas, mal vistos pela população. Ou seja, os 

congressistas aceitariam as novas medidas para não gerar um grande atrito com o 

povo232. 

A primeira reforma de base que iria ser votada pelo congresso seria a reforma 

agrária. O presidente enviou o projeto para ser aprovado em março de 1963. Entretanto, 

um grande problema foi formado, os esquerdistas radicais queriam que a desapropriação 

de terras improdutivas fossem realizadas sem pagar indenização; os membros do PTB, 

menos radicais, concordavam em pagar a indenização, mas, como a inflação 

desvalorizava a moeda, o valor pago seria irrisório. O PSD, essencial para a aprovação 

do projeto, concordava com a reforma agrária, desde que o valor das indenizações fosse 

corrigido de acordo com a inflação. Os partidos não conseguiram chegar a uma 

conclusão, mesmo a maioria concordando com a necessidade da reforma agrária. O 

governo de Jango sofria mais uma derrota233. 

 

Um resultado terrível para o futuro do governo Goulart. Sem conseguir 
controlar a inflação e sem aprovar a reforma agrária, Jango começou a 

                                                             
231Idem,  Ibidem, p. 166. 
232Idem,  Ibidem, p. 170. 
233 Idem, Ibidem, p. 164. 
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sofrer ataques das direitas e das esquerdas. A partir de setembro de 1963, 
seu governo perdeu o rumo. Todo o capital político do plebiscito de 
janeiro tinha escorrido pelo ralo234. 

 

O que viria a seguir era um governo pressionado por ambos os lados. Direita e 

esquerda tentavam desqualificar suas ações, fazendo com que o presidente não 

conseguisse cumprir suas metas, e começasse a perder prestígio perante aos setores que 

ainda o apoiavam. Cada vez mais, os jornais atacavam o presidente, os empresários 

americanos financiavam agências que apoiavam candidatos contrários ao governo. Sem 

uma base de apoio e entre críticas, o governo entrava em derrocada235. 

Sem conseguir aprovar as reformas de base, o presidente via a multiplicação de 

seus opositores que não eram apenas a direita, mas de setores industriais, do governo 

norte-americano, de grande parte da imprensa brasileira, do empresariado, das altas 

patentes do exército. Goulart perdeu, inclusive, o apoio do PSD que tanto vinha 

cultivando. Diante dessa circunstância, Jango optou por seguir o grupo esquerdista. 

Aproximou-se da ala radical do PTB, pretendendo que o povo apoiasse suas decisões 

governamentais, especificamente no que dizia respeito às reformas de base236. 

Essa aproximação com a esquerda radical complicou ainda mais a imagem do 

presidente. Diversos setores da sociedade começaram a temer um golpe de estado, que 

transformaria o Brasil em um país comunista. Do outro lado, setores da direita também 

vinham preparando um golpe. A alta patente do exército o vinha programando com o 

apoio do governo americano. Segundo eles, o objetivo era evitar que o Brasil fosse 

dominado pelo comunismo237. 

Um dos momentos mais emblemáticos desse período foi o discurso do 

presidente no comício da Central do Brasil. O evento, que aconteceu no dia 13 de março 

de 1963, reuniu os movimentos de esquerda do Brasil. A presença do presidente deixava 

claro sua aproximação com as idéias que, na opinião dos opositores, seriam mais 

radicais. Ao participar desse evento, Jango endossava a fala dos opositores que 

alegavam que o presidente programava um golpe de estado, pois, ao se posicionar ao 

lado de políticos como Leonel Brizola, que queria impor as reformas de base sem 

votação no Congresso, Goulart passava a mensagem de que concordava com a opinião 

                                                             
234Idem, Ibidem, p. 175. 
235 Ibidem, p. 175. 
236 Idem, Ibidem, p. 217. 
237Idem, Ibidem, p. 254. 
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desses. Foi o estopim para a imprensa que, em grande medida, já rechaçava o governo 

passasse a ser quase totalmente contrária ao presidente238. 

O presidente vinha também “cultivando” um inimigo poderoso, o exército. Os 

comandantes viam cada vez mais problemas no governo de Jango. Muitos episódios de 

insubordinação haviam acontecido nos últimos meses. Entretanto, o presidente tinha 

proibido punições por esses acontecimentos, uma vez que elas eram oriundas de 

reivindicações que, aos seus olhos e aos olhos do seu partido, eram justas. Ao proibir as 

punições, o presidente “comprometia” todo um equilíbrio de uma instituição, uma vez 

que para os militares a hierarquia é fundamental na manutenção do poder239. 

No dia 31 de março, o general Olimpio Mourão saiu de Minas Gerais com apoio 

do então governador-banqueiro Magalhães Pinto (um dos grandes opositores do 

presidente e possível candidato à eleição presidencial em 1965). O objetivo era destituir 

o presidente do cargo, atitude considerada precipitada pelo alto comando Militar, que 

vinha preparando um golpe, mas não considerava que aquele era o momento certo. 

Observando a conjuntura geral, o general Castelo Branco aderiu ao golpe, colocou-se 

como líder, e comunicou ao presidente americano o que estava acontecendo. Esse 

deslocou o navio da marinha Norte-Americana para um possível apoio aos golpista, 

caso o presidente resolvesse resistir ao golpe240. 

Os militares foram ganhando apoio durante toda essa caminhada, diversos 

setores apoiavam a deposição do presidente, como banqueiros, empresários, imprensa, 

entre outros. Até então, o golpe seria algo temporário, que pouparia o Brasil de um 

possível governo comunista241. 

No dia 1º. de abril, a rebelião se ampliou. O presidente chegou a cogitar uma 

resistência; mas, ao ser informado pelo ministro San Tiago Dantas de que os golpistas 

tinham apoio do governo americano, ele resolve não resistir. Essa decisão foi tomada 

porque a resistência teria consequências trágicas para os dois lados, uma guerra civil 

seria prejudicial para todos. Além disso, se os americanos entrassem no país para apoiar 

o golpe, não se sabe qual seria o comportamento deles ao fim da disputa; o então 

presidente tinha receio de que os americanos não saíssem do Brasil. Diante das 

circunstâncias, Jango partiu para o Uruguai, onde pediu asilo político.  

                                                             
238Idem, Ibidem, pp. 263-275. 
239Idem, Ibidem, p. 323. 
240 NAPOLITANO, 1964... Op. Cit., p. 63. 
241 Idem, Ibidem, p. 65. 
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O general Castelo Branco tomou posse no dia 15 de abril de 1964.  O que se viu 

logo após o golpe foi um governo repressor, que cassou direitos políticos e prendeu 

opositores. A UNE foi fechada pelos militares, uma vez que, segundo eles, representava 

um perigo para a governabilidade. Com o fim da UNE, o projeto do CPC também 

desaparece. Entretanto, a semente da relação intelectual e povo já estava plantada. O 

regime militar teve duração de vinte um anos, período difícil para diversos setores do 

país. Esse momento da história do Brasil foi marcado por prisões, torturas e mortes242. 

Após o golpe, a grande maioria dos políticos opositores foram presos e cassados; 

a CGT também sofreu com a pressão militar. Contudo, os intelectuais e artistas 

brasileiros tiveram relativa liberdade nos primeiros quatro anos da ditadura. De 1964 até 

1968, a cultura brasileira foi destaque internacional, período de grande criatividade e de 

muitos manifestos contra o governo que acabara de subir ao poder. 

 

2.4- As Influências do golpe militar na cultura 

 

Como observamos anteriormente, diversos setores da sociedade brasileira 

sofreram duras repressões no inicio do Regime Militar. Contudo, os setores culturais 

foram inicialmente “poupados”. 

Segundo a autora Heloísa Buarque, entre 1964 e 1969 o Brasil viveu uma 

efervescência cultural Mesmo com um golpe militar direitista, a cultura do país era 

hegemonicamente esquerdista. As manifestações culturais não eram impedidas; mas, 

segunda a autora, sofria um bloqueio em seu acesso às classes populares. A produção 

engajada continua sendo referência, entretanto o público por ela atingido era a classe 

média universitária.   Essa produção engajada – disco, filme, teatro – já estaria no 

“sistema” de produção/consumo243. 

Um marco dessa ausência de censura sobre os setores culturais pode ser 

observado no Livro Sinal Fechado, de Alberto Moby. Ao abordar a censura na música 

popular durante os governos autoritários, o autor trabalha com o período de 1937-1945 

que corresponde à ditadura Varguista; e de 1969-1978, período de vigência do AI-5 

(Ato Institucional número 5), deixando de fora de sua análise os anos iniciais do regime 

militar. Isso não significa que o governo deixava de acompanhar os artistas. Diversos 

dossiês foram feitos nesse período sobre as suas atividades artísticas. Entretanto, 

                                                             
242 FERREIRA; GOMES, Op Cit., pp. 355-362. 
243 HOLLANDA, Op. Cit., p. 30. 
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naquele primeiro momento não seria adequando perseguir esses agentes culturais. 

Primeiro porque eles faziam parte de um projeto de valorização do nacional. Mesmo 

sem esse intuito, os artistas acabavam contribuindo com o governo ao abordar o nosso 

país em seus trabalhos. Segundo, porque perseguir uma figura de destaque, que não 

estivesse atrelada à política, poderia arranhar a imagem do governo recém instaurado244. 

O historiador Marcos Napolitano tenta relativizar o termo ditadura “branda”, 

mas destaca que a cultura foi o calcanhar de Aquiles durante o regime militar, sendo 

expressão de grandes impasses e contradições durante o período. Segundo ele, se a 

direita golpista tinha tecnocratas brilhantes e magistrados respeitados, faltavam-lhes 

humanistas. Há de se ressaltar que na década de 1960 houve um aumento de jovens nas 

universidades. A classe média começava a ter acesso a bens de consumo como vitrola, 

televisão, o que aumentava o mercado de consumo. As obras de esquerda abasteciam o 

mercado. O crescimento da televisão e do mercado fonográfico incentiva ainda mais a 

produção desses artistas que tinham como seu público a classe média intelectualizada. 

Para Napolitano245: 

 

Por isso, talvez intuitivamente, talvez propositalmente, os militares 
não se preocuparam tanto quando os artistas de esquerda foram para o 
mercado (editorial, fonográfico, televisual). Conforme historiografia 
já apontou, esta “ida ao público” (consumidor de cultura) preferível à 
“ida ao povo” (os circuitos culturais ligados aos movimentos sociais, 
instituições e partidos de esquerda). A sensação de uma “hegemonia 
cultural” da esquerda entre 1964 e 1968 era plausível, pois, junto aos 
circuitos massivos e mercantis da cultura, os artistas de esquerda 
passaram a ser altamente valorizados comercialmente e legitimados 
socialmente, o que não é pouco. 
 

Para a antropóloga Santuza Cambraia Neves, é nesse período que a ideia de 

MPB (Música Popular Brasileira) vai surgindo com uma carga política e estética 

elaborada, com a simbiose de vários temas, como sertão, morro, vida do trabalhador. A 

imagem artística de nosso país surgia da interação equilibrada de elementos estéticos e 

poéticos. Música e letra tratavam, então, de diversos aspectos da nossa cultura246. 

É nesse período que diversos artistas se tornariam referência dentro da sigla 

MPB, gravando seus primeiros discos. Nara Leão (1964), Chico Buarque de Holanda 

(1966), Edu Lobo (1964), Caetano Veloso (1967), Gilberto Gil (1967), Geraldo Vandré 

                                                             
244 NAPOLITANO, 1964… Op. Cit., p. 98. 
245 Ibidem, p. 98. 
246 NAVES, Santuza Cambraia. Canção Popular no Brasil.Rio de Janeiro:Ed Civilização Brasileira, 
2010,p. 41. 
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(1964), dentre outros. Mesmo fazendo parte da classe média brasileira, esses artistas se 

tornaram referência ao cantar o cotidiano do povo, ao protestar contra o governo em 

canções, em entrevistas e em apresentações. Por ter relativa “liberdade” durante os 

primeiros anos do governo ditatorial, esses artistas tornaram-se uma espécie de porta-

voz de uma parte da sociedade e, por diversas vezes, clamaram por um governo 

democrático, foram a passeatas, criaram manifestos. O sucesso alcançado servia a eles 

como “escudo”, uma vez que prender um artista popular poderia gerar uma repercussão 

desagradável com a população, em especial com a classe média que, no primeiro 

momento, deu apoio ao governo militar.  

Não é de se estranhar que, após o decreto do AI-5, todos esses artistas citados 

deixaram o país, seja porque foram obrigados pelo governo, seja por estavam sendo 

ameaçados por ele. 

A intérprete Nara Leão faz parte desse momento em que a MPB é 

institucionalizada. Ela não chegou a fazer parte do CPC, mas desde que rompeu com a 

Bossa Nova “tradicional”, passou a se aproximar de amigos que ou compunham os 

quadros do movimento ou eram seus apoiadores. Essa proximidade se reflete não 

apenas nas primeiras gravações da cantora, mas também na sua mudança de discurso. 

Até 1963, Nara não tinha gravado LP; entretanto, já era conhecida no meio artístico 

como cantora de boas relações com músicos, compositores, jornalistas. Sua primeira 

participação em disco é de 1962, no LP Depois do Carnaval do também bossanovista 

Carlos Lyra. Lyra, que assim como Sérgio Ricardo, frequentava o CPC e, por diversas 

vezes, apoiou o projeto, fazendo shows em universidades pelo país, dando as suas novas 

composições um tom mais engajado. Mesmo com essa participação, ninguém 

imaginava que o primeiro disco de Nara seria motivo de tanta controvérsia àquela 

época. 

 

2.5-  Nara Sobe o Morro 
 

Como já foi destacado anteriormente, a “subida do morro” e a “ida ao sertão” 

foram temas recorrentes entre os artistas que institucionalizavam a sigla MPB. Seja por 

composições seja por interpretações, essas diferentes imagens do Brasil começavam a 

aparecer para a classe média brasileira, que muitas vezes não tinha dimensão desses 

problemas. 
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Nara foi uma das representantes dessa prática, considerada por muitos como 

referencial de engajamento, atuando não só como intérprete musical, mas também no 

teatro participando de espetáculos engajados. Era considerada intelectual, uma vez que 

suas opiniões tomavam grandes dimensões na mídia.  

Entre 1964 e 1969 (ano que a cantora se autoexila em Paris), Nara grava 10 LPs, 

em média mais de um por ano. Nesses discos, a cantora gravou 112 músicas, muitas 

delas seguindo essa estética de aproximar temáticas populares.  

O engajamento da cantora causava certo espanto aos críticos, ao público e aos 

seus colegas. Como era possível uma “menina” da zona sul do Rio de Janeiro, musa da 

Bossa Nova, cantar o cotidiano do pobre, do trabalhador, do retirante? Muitos 

consideravam isso contraditório. Mas, Nara vê esse engajamento como papel social de 

sua obra, que tem início a partir da aproximação da cantora com membros do CPC ou 

simpatizantes desse movimento. Nara, então, começa a tomar conhecimento de outros 

temas, em suas palavras começou a descobrir um Brasil que ela não via do seu 

apartamento na zona sul. 

O ano de 1964 foi de grande repercussão para a cantora. Seu primeiro disco, que 

leva seu nome, traz uma intérprete engajada que cantava problemas sociais. Podemos 

dividir os compositores desse disco em duas vertentes. A primeira seria dos sambistas 

de morro, que compunham sobre seu dia a dia, sua vivência. A segunda seria a de 

compositores pertencentes à classe média intelectualizada, que também compunham 

canções sobre o cotidiano do povo, fazendo uma crítica à precariedade em que uma 

parcela da população vivia. Esse segundo grupo tinha forte influência do extinto CPC. 

A aproximação com a esquerda engajada fez com que Nara ficasse mais próxima dos 

sambistas do morro. 

A intérprete foi uma das frequentadoras do bar Zicartola. Localizado em um 

sobrado na rua da Carioca, número 53, o bar pertencia ao compositor Cartola e a sua 

esposa Zica e foi um ponto de convergência entre o morro e asfalto. No bar, sambistas e 

intelectuais conviviam, trocavam experiências e muitas vezes faziam parcerias em 

projetos. Diversas canções surgiam dessa proximidade. O Zicartola funcionou de 1963 a 

1965, e mesmo com um curto período de existência ele teve papel relevante na música 

brasileira247. 

                                                             
247 CASTRO, Mauricio Barros de. Zicartola. Rio de Janeiro: Azougue editorial, 2013. 
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Nara já estava próxima desses compositores quando lança seu primeiro LP, 

entretanto seu rompimento efetivo com a Bossa Nova aconteceria apenas no fim de 

1964, com o lançamento do LP Opinião de Nara. 

Na entrevista já citada no primeiro capítulo, dada à revista Fatos e Fotos, para o 

jornalista Juvenal Portella, a intérprete disse:“Chega de bossa nova. Chega disso, que 

não tem sentido.Chega de cantar para dois ou três intelectuais uma musiquinha de 

apartamento....”248. 

Para Ruy Castro, o segundo LP da cantora foi realmente o disco que rachou a 

Bossa Nova249. Ainda na entrevista, Nara cita o porquê de se afastar do movimento. 

Para ela, a Bossa Nova era uma música de apartamento, com os mesmos temas amor-

mar-flor, não transmitia nada e ainda era complexo de se entender250. 

Ao explicar o porquê de se aproximar do samba puro, ela diz que tinha vontade 

de se comunicar com o povo, falar dos problemas sociais, do cotidiano e, além disso, 

buscava ser compreendida. Essa justificativa se aproxima muito das ideias cepecistas, 

sinalizando que, mesmo extinto, o CPC havia lançado uma semente sobre diversos 

artistas251. 

Após a entrevista em tela, a própria revista fatos e fotos, em seu número 

seguinte, foi atrás dos antigos “colegas” daquele movimento para saber o que eles 

acharam das declarações. Roberto Menescal disse: “Quando Nara souber o que é música 

pura, e conseguir transmiti-la, todos seremos músicos puros e iremos juntos para o céu”. 

Ronaldo Bôscoli ressaltou que “[...] se ela nega a Bossa Nova, está renegando a si 

própria e está sendo ingrata com quem tanto a promoveu”. Sylvinha Telles afirmou: 

“Por mais que queira sonhar, ela é a autêntica Bossa Nova”252. 

As críticas não ficaram apenas nessa edição da revista. Elas já vinham desde seu 

primeiro disco. Ronaldo Bôscoli, considerado um dos mentores da Bossa Nova, escreve 

no texto do LP Vagamente, da cantora Wanda Sá, as seguintes palavras: 

 

(...) É uma voz que canta simplesmente, sem intenção de mensagens 
profundíssimas. 

Wandinha Canta a verdade dela. 
O estar gravando é um doce acidente. 
Wandinha é acima de tudo coerente. 

                                                             
248PORTELLA, Juvenal.Nara de uma Bossa Só. Fatos e Fotos, 17 de Outubro de 1964. In GOMES, Anita 
Ayres. Encontros Nara Leão:  Rio de Janeiro: Azougue, 2014, p. 68. 
249

 CASTRO, Chega de... Op. Cit., p.345. 
250PORTELLA, Op. Cit.. pp. 68-69. 
251 Idem, Ibidem., p. 69. 
252 CASTRO, Chega de... Op Cit, p. 347. 
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Canta seu mundo e as coisas que a Rodeiam.253 
 

O disco Vagamente foi lançado em agosto de 1964. Nara já havia gravado seu 

primeiro LP, que já deixava claro um afastamento dos temas amor,sol e flor ligados a 

Bossa Nova. Não há nada que mostre críticas direcionadas à intérprete. Mas, diante dos 

acontecimentos, é bem possível que Bôscoli tenha buscado não só ressaltar as 

qualidades de Wanda Sá, mas também compará-la com a Nara, uma vez que ele a 

considerava contraditória. 

Ao ser questionada se esse texto poderia servir também como uma crítica à Nara 

Leão, Wanda Sá diz que nunca havia parado para pensar nessa possibilidade, mas 

lembrava que eles já estavam brigados à época, e que isso seria possível254. 

Não há como ter certeza se foi uma crítica ou não, fato é que o ano de 1964 

marca o afastamento de Nara com a Bossa Nova não engajada. Marca também um 

declínio do gênero musical, que após o golpe militar ganha o rotulo  de alienado. Após 

o golpe militar, pode-se dizer que a Bossa Nova é exilada. A patrulha cultural 

esquerdista rechaçava tudo que não era engajado. Portanto, temas como amor e flor 

seriam considerados menores.  

O gênero musical ganha mais repercussão no EUA do que no Brasil. João 

Gilberto, Sérgio Mendes e Tom Jobim estavam nos Estado Unidos. Edu Lobo, Sérgio 

Ricardo, Nara Leão, Carlos Lyra faziam músicas engajadas. Wanda Sá pausa sua 

carreira durante algumas décadas. Roberto Menescal começa a produzir mais e a 

compor menos. Dessa forma, a Bossa Nova acaba perdendo espaço na segunda metade 

da década de 1960 no Brasil, mostrando que a patrulha ideológica existia dos dois lados, 

tanto de movimentos da direita, quanto elementos da esquerda. 

A volta do gênero ao sucesso acorre nas décadas de 1980 e 1990, quando já era 

sucesso e referência em outros países como EUA e Japão, e volta a ganhar repercussão 

no Brasil. 

Em dezembro de 1964, Nara já era uma das artistas mais requisitas da televisão, 

faturava 1 milhão e 100 mil cruzeiros por mês no espetáculo opinião, além dos 

rendimentos de seu disco na Philips. Segundo Ruy Castro, nenhum outro artista 

relacionado à Bossa Nova ganhava próximo desse montante255. Mesmo recebendo 

                                                             
253 BÔSCOLI, Ronaldo. Encarte do LP Vagamente.Gravadora RCA, 1964. 
254 Entrevista concedida pela cantora Wanda Sá a Daniel Saraiva, na cidade do Rio de Janeiro, em 21 de 
Agosto de 2014.   
255 CASTRO, Chega de... Op. Cit., p. 351. 
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comentários depreciativos de diversos lados, Nara começava a ter um grande prestígio 

com críticos musicais, muitas vezes não pela sua voz, mas pela escolha do repertório e 

colocações oportunas em entrevistas. 

Quadro  2 –Temáticas abordadas nos discos de Nara Leão 

Temas 

 Morro Sertão Cotidiano do 

Trabalhador 

Festas 

Populares / 

Atividades 

culturais 

populares 

Clamor por 

Mudanças / 

Críticas ao 

regime 

1964 – Nara X X X X X 

1964 – 

Opinião de 

Nara 

X X X X X 

1965 – O 

Canto Livre 

de Nara 

X X X X X 

1965 – Cinco 

da Bossa 

Nova 

 X X  X 

1966 – Nara 

Pede 

Passagem 

X  X X X 

1966 – 

Manhã de 

Liberdade 

X X X X X 

1967 – Nara  X X X X 

1967 – Vento 

de Maio 

  X X X 

1968 – Nara 

Leão 

  X  X 

1969 – 

Coisas do 

Mundo 

X  X X X 

Fontes: Discos gravados por Nara Leão, de 1964 até 1969 
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Trabalharei agora 5 temas presentes nos dez primeiros LPs da intérprete. Esses 

temas foram essenciais para a formação de sigla MPB, e eram para a crítica sinais de 

“bom gosto” musical. Os temas tratados serão Morro, Sertão, Cotidiano do Trabalhador, 

Festas Populares/Atividades culturais populares, Clamor por mudanças/ Criticas ao 

regime. 

 

2.5.1- Morro 
 

Alguns autores256atribuem a Nara a redescoberta dos sambistas do morro, uma 

vez que muitos estavam no ostracismo. Ao incluí-los em seus primeiros discos, a 

intérprete acaba lançando luz sob esses artistas, uma vez que Nara estava com a carreira 

em ascensão. 

Sambistas gravados por Nara foram Zé Keti, Cartola, Nelson Cavaquinho, dentre 

outros. Entre os sambistas de morro, o mais gravado pela cantora foi Zé Keti, nascido 

em 1921 no bairro de Inhaúma, no Rio de Janeiro. O sambista estava praticamente 

esquecido nos anos 1960, e as gravações de Nara chamam atenção para a obra do 

compositor que participaria, depois, junto com a intérprete e com João do Vale, do 

espetáculo Opinião, e seria gravado por outros cantores. O que vale destacar é que o 

compositor, assim como os seus pares, compunha sobre coisas do seu cotidiano, uma 

vida sem regalias e com muitas privações, com grande proximidade de festejos 

populares como o carnaval257. A música Opinião, de Zé Keti, gravada por Nara no seu 

segundo LP, mostra porque até 1966 Nara seria considerada um referencial de 

resistência ao regime militar. 

 

Podem me prender, podem me bater 
Podem até deixar-me sem comer 

Que eu não mudo de opinião. 
Daqui do morro eu não saio não, daqui do morro eu não saio não. 

 
Se não tem água, eu furo um poço 

Se não tem carne, eu compro um osso e ponho na sopa 
E deixo andar, deixo andar 

 
Fale de mim quem quiser falar 

                                                             
256 NAPOLITANO; CABRAL; SOUZA.  
257 CABRAL, Sérgio. História da Música Popular Brasileira: Zé Kéti e Monsueto. São Paulo: Abril, 1982, 
pp. 3-6. 



87 
 

Aqui eu não pago aluguel 
Se eu morrer amanhã, seu doutor 

Estou pertinho do céu 
 

Podem me prender, podem me bater 
Podem até deixar-me sem comer 

Que eu não mudo de opinião 
 

Daqui do morro eu não saio não, daqui do morro eu não saio não...258 

 

Essa canção pode ser observada de duas formas. A primeira representa a vida de 

um morador do morro, que enfrenta diversas dificuldades e privações na favela; no 

entanto, ele não pretende sair de lá. Ao analisarmos o período em que o disco foi 

lançado, podemos perceber que a ditadura já havia sido instaurada no Brasil, e Nara, 

como outros artistas, eram contrários aos militares no governo, que haviam fechado a 

UNE e o CPC. A frase eu não mudo de opinião pode então ser considerada como uma 

resistência aos recentes acontecimentos no país, uma vez que ela era contraria ao regime 

e não pretendia mudar de opinião. Ao cantar podem me prender/podem me bater, pode 

ser considerado uma afronta, uma vez que diversos políticos tinham sido presos e 

exilados depois de instaurado o regime militar. Pode-se observar uma crítica ao sistema. 

O morro pode representar figurativamente o próprio país, o qual não se pretende 

abandonar, apesar de todas as suas mazelas.  

Já o Samba da Legalidade, composição de Zé Keti com Carlos Lyra, é um 

exemplo da parceria da elite intelectual e de compositores populares. Aproximados 

desde o tempo do CPC, os cantores fazem mais um samba com dupla interpretação.  

Dentro da legalidade 
Dentro da honestidade 

Ninguém tira o meu direito 
Quando querem anarquia 

Elimino a teimosia 
Mostrando todo o defeito 

 
Se o samba está errado 
Eu não vou ficar calado 
Consertando a melodia 
Se na letra o tratamento 

Não estiver no português 
Com toda diplomacia 

Peço desculpa ao freges 
Concerto tudo outra vez 

 

                                                             
258 Letra da Canção Opinião, de Zé Kéti. Gravada no LP Opinião de Nara, pela Philips,1964. 
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Eu não sou politiqueiro 
Meu negócio é um pandeiro 

Mas dentro da legalidade 
 

Sou poeta popular 
Dentro da legalidade 

Ninguém pode me calar.259 
 
 A canção tem elementos que suscitam discussão, o termo legalidade pode fazer 

referência à campanha pela posse de Jango em 1961, após a renúncia de Jânio Quadros. 

Sob ameaça militar de prisão, o presidente chegou a pensar em renunciar. Mas, Leonel 

Brizola criou a campanha da legalidade para que o presidente pudesse tomar posse. A 

letra traz ainda o universo do samba, com um clamor forte à liberdade de expressão. Ou 

seja, a canção reúne o universo popular e o intelectual. Em sua última estrofe, podemos 

ler Dentro da legalidade/Ninguém pode me calar, o que pode ser considerado como um 

receio de um possível cerceamento de idéias que, aos poucos, ia sendo colocado em 

prática, sobretudo no meio da oposição política. 

 A censura, nesse momento, não era forte em relação à cultura, entretanto 

diversos artistas considerados “engajados”, “comunistas”, tinham suas vidas 

fiscalizadas por departamentos governamentais. As músicas desses artistas de morro 

ganham outro olhar ao serem gravadas por cantores pertencentes à classe média. Elas 

poderiam ser interpretadas como denúncia ou alerta para um Brasil de grades diferenças 

sociais. Portanto, aqui podemos evocar o conceito de representação de Chartier, que tem 

por principal objetivo “identificar o modo como em diferentes lugares e momentos uma 

determinada realidade social é construída, pensada, dada a ler”260. Para tanto, é preciso 

atentar às classificações e delimitações que organizam a apreensão do mundo social 

como categorias fundamentais de percepção e apreciação do real. Apesar de serem 

apresentadas como calcadas na razão, essas representações do mundo social não são 

discursos imparciais e, trazem constantemente no discurso dos seus produtores, seus 

interesses. São praticas e estratégias que tendem a impor a autoridade à custa dos outros, 

por elas subvalorizadas. Legitimando um projeto reformador261.  

 Os artistas engajados, tinham o projeto de legitimar sua arte, deixando claro suas 

ideias ao trabalhar com temas populares, aproximando-se de artistas provenientes de 

                                                             
259 Letra da canção Samba da Ilegalidade, de Carlos Lyra e Zé Kéti. Gravada no LP O Canto livre de 
Nara, pela Gravadora Philips, 1965. 
260CHARTIER, Chartier. A História Cultual: entre práticas e representações. Rio de Janeiro: Bertrand, 
1990. p. 17. 

261 Idem, Ibidem, p. 17. 
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outras camadas sociais, difundindo uma imagem de um Brasil múltiplo, com várias 

mazelas, mas rico em cultura. Impondo uma ideia de cultura brasileira, que estaria 

atrelada ao engajamento.  

A obra de Nara reafirma a busca pelas raízes, com temas polissêmicos a intérprete 

traça um panorama do Brasil, gravando compositores de diversas regiões e vertentes 

musicais. Não estou afirmando que Nara tinha essa pretensão de legitimar uma imagem 

de Brasil, entretanto fica explícito esse projeto no grupo do qual ela fazia parte. Canções 

que para os esquerdistas não remetiam a uma ideia de Brasil sofriam uma críticas, como 

foi o caso da Jovem Guarda considerada alienada e duramente criticada por grande parte 

da elite intelectual brasileira. 

 

2.5.2- Sertão 
 

Outro tema explorado pela esquerda engajada era a “ida ao sertão”. Nara gravou 

diversas canções que tratavam do cotidiano do sertanejo e suas mazelas, sejam elas a 

seca ou a falta de distribuição de terras. Dentro desse tema, o compositor mais gravado 

por ela foi o maranhense João do Vale, nascido em Pedreiras, no ano de 1933, o quinto 

de oito filhos. Trabalhou desde cedo para ajudar em casa, mudou para o Rio de Janeiro 

em 1950, quando começa a ter suas canções gravadas. Trata de problemas como a  seca, 

a falta de terra, a necessidade de reforma agrária, a vida dura do lavrador262. A música 

Sina de Caboclo, gravada por Nara em 1964, aborda diversos desses problemas sociais 

citados. Na canção, ele canta a vida de um lavrador, fala da injustiça de ter que dividir o 

que ele planta com o proprietário da terra que não planta nada, cita ainda os problemas 

da seca e faz referência à migração nordestina e à reforma agrária, com distribuição de 

terras. 

 

Mas plantar pra dividir 
Não faço mais isso, não.  
Eu sou um pobre caboclo, 
Ganho a vida na enxada. 

O que eu colho é dividido 
Com quem não planta nada. 

Se assim continuar ,vou deixar o meu sertão 
                                                             
262PINTO, José Nêumanne. História da Música Popular Brasileira: João do Vale. São Paulo: Abril, 
1982. pp. 3-6. 
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Mesmo os olhos cheios d'água 
E com dor no coração. 

Vou pro Rio carregar massa pros pedreiros em construção. 
Deus até está ajudando . 
está chovendo no sertão   
Mas plantar  pra dividir  

Não Faço mais isso, não  
 

Quer ver eu bater enxada no chão, 
Com força, coragem, com satisfação ? 

É só me dar terra prá ver como é  
Eu planto feijão, arroz e café  

Vai ser bom prá mim e bom pró doutor 
Eu mando feijão, ele manda trator. 

Vocês vai ver o que é produção  
Modéstia á parte, eu bato no peito  

Eu sou bom lavrador 263 
 

 

Essa é uma das tantas canções do compositor sobre os problemas na região 

nordeste do país. Durante entrevista ao jornal O Pasquim, João do Vale foi questionado 

sobre como ele começou a escrever canções de protesto e por quê. Sua resposta elucida 

a questão: 

 

Olha, eu faço das coisas que eu vejo na minha região. E, engraçado, 
não era chamado de protesto.O Gonzaga gravava, a Marinês. O 
pessoal achava que eu estava cantando os problemas da região Depois, 
de um certo tempo para cá, eles vieram com esse nome de protesto, 
entendeu? E aí a turma acha isso, que eu faço música de protesto264 

 

A resposta de João do Vale reafirma o que foi ressaltado, os compositores 

oriundos das classes menos abastadas cantavam sua vivência, os problemas que eles ou 

pessoas de seu convívio social viviam, mesmo que fizessem a denúncia das mazelas em 

que viviam, essas musicas não ganhavam o rótulo de protesto quando cantada pelo 

próprio compositor. Talvez a elite não creditasse a eles a carga política da música. 

Portanto essas canções só teriam grande destaque nas interpretações de cantores ligados 

a camada intelectualizada. Ou seja, precisava de uma espécie de aval. A canção na voz 

de outro artista passa por uma reapropriação, uma vez que ganha um tom de denúncia, e 

                                                             
263  Letra da canção Sina do Caboclo, de João do Valle e J. B de Aquino. Gravado no LP Nara, pela 
gravadora Elenco,1964. 
264 AUGUSTO, Sérgio; JAGUAR. (Org.). O Pasquim – Antologia. – Volume III-1973-1974. Rio de 
Janeiro: Editora Desiderata, 2009.p.357. 
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conscientização. Processo bem similar as idéias de CPC, que queriam levar a “arte do 

povo” para o “povo”. Portanto as canções sobre os problemas sociais do sertão na voz 

de Nara ganham uma nova representação. É como se a cantora estivesse 

conscientizando a classe média brasileira. Uma vez que, essas musicas falando de sertão 

já eram cantadas, mas por intérpretes que não atingiam esse público, caso dos já citados 

Luiz Gonzaga e Marinês.  

 

2.5.3- Festas populares/Atividades populares 

 

Elementos de brasilidade foram incorporados ao repertório dos grupos de 

esquerda durante a década de 1960, como temas sobre carnaval, samba, capoeira, 

religiões afro-brasileiras. Esses temas, em sua maioria, essas manifestações eram 

resultado da atuação desses sujeitos com as camadas menos abastadas da população. 

Podemos, então, observar que essa aproximação de esquerda engajada com temas 

populares pode ter ajudado a afirmar alguns elementos como referencial de brasilidade. 

O carnaval já era uma festa muito popular no período, mas não tinha a dimensão 

monumental dos dias de hoje. O samba voltava a ganhar destaque, durante muito tempo 

sambista e malandro foram considerados sinônimos. As religiões afro-brasileiras 

também começam a ser redimensionadas, sobretudo entre a classe média. 

Essas canções podem ter funcionado como ponte entre a cultura popular e a 

classe média, uma vez que os artistas formadores de opinião abordavam esses assuntos 

não apenas em suas obras, mas também em entrevistas em que ressaltavam a 

importância desses elementos culturais na nossa formação. Exemplo disso pode ser 

observado na canção Berimbau, parceria de Vinicius de Moraes com Baden Powell.  

 

Quem é homem de bem não trai 
O amor que lhe quer seu bem 

Quem diz muito que vai, não vai 
Assim como não vai não vem 
Quem de dentro de si não sai 

Vai morrer sem amar ninguém 
O dinheiro de quem não dá 

É o trabalho de quem não tem 
Capoeira que é bom não cai 
E se um dia ele cai, cai bem 

 
Capoeira me mandou 
Dizer que já chegou 
Chegou para lutar 
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Berimbau me confirmou 

Vai ter briga de amor 
Tristeza camará265 

 

Essa música pode ser considerada uma das precursoras dos Afro-Sambas, 

parceria de Baden e Vinicius, “sambas com tempero de candomblé e capoeira, que 

Baden construiu com folclore da Bahia e passando pelo filtro de sua sofisticação”266, 

que resultou um álbum de mesmo nome em 1966. Na canção gravada por Nara, o som 

do berimbau é presente o tempo todo, mostrando essa fusão da MPB com elementos da 

cultura popular afro-brasileira.  

Elementos culturais distintos iam ganhando espaço entre a elite brasileira, 

ganhando novos significados, sendo reapropriados. Sendo destaque nas mídias. Pode-se 

dizer que essa busca pelo popular  é considerada pelos pesquisadores de música como 

um dos pilares para a invenção das tradições, onde a música engajada seria a herdeira de 

elementos da cultura do povo.Portanto as canções seriam ligadas às “raízes” da cultura 

brasileira. Configurando os compositores ligados a sigla MPB como herdeiros da 

tradição. 

 

2.5.4- O cotidiano do trabalhador 

 
O dilema do trabalhador das grandes cidades também foi abordado não só na 

obra da intérprete, mas também nas gravações de diversos artistas no mesmo período. 

 

Patrão, o trem atrasou 
Por isso estou chegando agora 

Eu trago aqui um memorando da Central 
O trem atrasou, meia hora 
O senhor não tem razão 
 Pra me mandar embora 
Senhor tem paciência 

 É Preciso compreender 
Sempre fui obediente 
Reconheço meu dever 

Um atraso é muito justo 
Quando há explicação 

                                                             
265 Letra da canção Berimbau, de Carlos Lyra e Vinicius de Moraes. Gravada no LP Nara, pela gravadora 
Elenco, 1964. 
266  CASTRO,Rui. Baden Powell. Coleção 50 Anos de Bossa Nova. Rio de Janeiro: MEDIA fashion, 
2008. p.37. 
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Sou um chefe de família 
Preciso ganhar meu pão 
Não me diga que não!267 

  

A canção O Trem Atrasou mostra o pedido de desculpas de um funcionário ao 

seu patrão por um atraso provocado pelo trem, transporte público usado por muitos 

trabalhadores. O termo “obediente” e a expressão “reconheço meu dever” mostram uma 

subordinação, na súplica o funcionário ainda ressalta que tem família para sustentar. 

A canção aborda não apenas o cotidiano, mas também a relação de inferioridade 

entre patrão e empregado. Essa inferioridade pode ser visto como uma crítica às formas 

patronais durante o período, uma vez que o funcionário, muitas vezes, era tratado como 

“posse”, como “descartável”, pela maneira que o sistema social estava estabelecido no 

país. 

 A crítica à vida do trabalhador na cidade grande aparece, muitas vezes, no modo 

de relação do trabalho, na falta de perspectiva de crescimento ou melhora das condições 

de vida. A canção Pedro Pedreiro retrata isso. 

 

Pedro Pedreiro, penseiro, esperando o trem 
Manhã parece, carece de esperar também 

Para o bem de quem tem bem de quem não tem vintém 
Pedro pedreiro fica assim pensando 

Assim pensando o tempo passa e a gente vai ficando prá trás 
 

Esperando, esperando, esperando 
Esperando o sol 

Esperando o trem 
Esperando aumento desde o ano passado para o mês que vem268 

 

Esse trecho da música deixa clara a falta de perspectiva na vida do trabalhador, 

sempre esperando a melhora, que nunca chega. Mostra, dessa forma, uma forte crítica 

social ao sistema, o que pode remeter também a uma necessidade de melhora das 

políticas públicas, que poderiam possibilitar a esses trabalhadores uma vida mais digna. 

O que pode remeter a idéia da esquerda política que buscava nas reformas de base uma 

mudança drástica no sistema econômico brasileiro, o que para eles possibilitaria uma 

mudança na vida do trabalhador, seja nos campos ou na cidade.   

 

                                                             
267 Letra da Canção O trem atrasou, de Arthur Vilarinho, Estanislau Silva e Paquito. Gravada no LP 5 na 
Bossa, pela gravadora Philips,1965. 
268 Trecho da canção Pedro Pedreiro, de Chico Buarque de Holanda. Gravada no LP Nara Pede 
Passagem, gravadora Philips ,1966. 
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2.5.5- Critica ao sistema político/Social 
   

A crítica ao governo militar foi recorrente nas canções. De forma explícita ou 

implícita, artistas faziam denúncias, clamavam por justiça e estimulavam a população a 

se movimentar contra o sistema. 

 O repertório de Nara não é diferente, diversas canções podem ser analisadas 

como uma crítica ao poder autoritário, que perseguia seus adversários, censurava o que 

não concordava e mantinha a população sob um cerceamento de idéias e informações. 

Para exemplificar, escolhi duas músicas do repertório da intérprete. A primeira é Manhã 

de Liberdade: 

 

Vê como a noite desceu 
Como tudo morreu 

Sem ter pena da gente 
 

Vê quanto olhar se fechou 
Quanta voz se apagou 
Sem dizer o que sente 

 
Não vê quanta flor, quanta luz 

vai nascendo? 
 

Há tanto amor que dar 
Tanto pra ganhar 
 Tanto que fazer 

Sei, ninguém deve chorar 
Ninguém deve sonhar 
Tanta coisa perdida 

 
Sei, essa vida se faz 
Só a gente é capaz 

 De mudar nossa vida 
 

Não sei quanto tempo é preciso esperar 
Paz, igualdade, amor, liberdade, vida 

Que vai nascer 
 

E o mundo inteiro cantando, cantando 
Liberdade é nascer manhã269 

 

A outra canção é Canto Livre: 
 

Enquanto espero eu canto 
Se desespero, eu canto 

                                                             
269 Letra da canção Manhã de Liberdade, de Nelson Lins de Barros e Marco Antonio.Gravada no LP 
Manhã de Liberdade, pela gravadora Philips.1966. 
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Enquanto vou, eu canto 
Na eterna volta, eu canto 

 
E me encanto de cantar 

Se quando perdida eu canto, canto, canto 
Canto, canto 

Lá, lá, ra, lá, ra, lá, ra... 
. 

Se não tem sentido o meu cantar 
Qual o sentido de não cantar? 

Se na manhã primeira eu não cantei 
Na derradeira eu cantarei 

Todas as buscas tem o seu canto 
Todos os cantos são encontrar 

Canto, canto 
Lá, lá, ra, lá, ra, lá, ra...270 

 
 As duas músicas falam da espera para um futuro melhor. Trazem o termo 

“cantar”, que pode ser entendido como uma forma de protesto, pedido, clamor para um 

mundo melhor. Os termos Livre e Liberdade, contidos no título das músicas, podem ser 

vistos também como forma de clamor por essa liberdade/Mudança, uma vez que cada 

vez mais políticos sofriam com exílios, e a repressão vinha aumentando. Essa 

linguagem cifrada usada nas canções tem grande importância, uma vez que evitava um 

possível embate com os militares. Com o tempo, essa linguagem vai ficando mais 

rebuscada e é mais trabalhada, pois a censura ia endurecendo. 

 Esses cinco temas aqui abordados formam os pilares temáticos que configuraram 

a sigla MPB. Nara, que tem sua carreira construída no mesmo período em que a sigla se 

institucionalizava, traz uma síntese desses temas em sua obra. Portanto, a obra da artista 

mostra uma atuação da intérprete na construção dessa sigla. Ao cantar diversos temas e 

tipos de canções, podemos notar encontrar não apenas a cantora, mas também uma 

pesquisadora da música brasileira. Que fazia de seu repertório uma síntese da canção 

brasileira da época, em especificamente da cena musical engajada. 

 O engajamento da intérprete pode ser notado não apenas nos seus discos, mas 

também na sua postura em relação às diversas temáticas do cotidiano. 

 

2.6- Na cova com os leões: Nara e os espetáculos engajados. 
 

                                                             
270 Letra da canção Canto Livre, de Bené Nunes e Dulce Nunes. Gravada no LP O canto livre de Nara, 
pela gravadora Philips,1965. 
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O engajamento da artista não ficou limitado aos seus discos. Nara participou de 

peças teatrais que foram referência de engajamento contra o governo militar. A ditadura 

nem havia sido instaurada, e Nara já havia participado, em 1962, de um pocket show do 

musical Pobre Menina Rica de Carlos Lyra e Vinicius de Moraes. Essa peça tinha uma 

temática social, muito próxima às ideias do CPC de retratar o cotidiano do povo nas 

produções artísticas.  

O roteiro da peça fala sobre uma comunidade de mendigos reunida em um 

terreno baldio. Carioca era o chefe da comunidade, descrito como grande, crioulo, pé 

44, casado com Maria Moita, uma bela mulata baiana. Um novo mendigo chega à 

comunidade, era o mendigo poeta. Bem próximo do terreno morava uma linda jovem de 

família de posses, mas que achava sua vida muito chata, considerava-se quase que uma 

prisioneira em gaiola dourada. Essa garota é a pobre menina rica (papel interpretado por 

Nara no show). Aos poucos, mesmo que de longe, mendigo poeta e a pobre menina rica 

vão se apaixonando. A história tem outros desdobramentos que não são importantes 

para o trabalho aqui abordado. Ao observar os personagens, podemos ver perfis 

variados: o mendigo negro, a retirante nordestina, que também vive na comunidade, o 

mendigo poeta, que mesmo sem dinheiro valorizava a cultura, e a pobre menina rica, 

que mesmo pertencendo a uma classe abastada achava sua vida vazia271. Essa 

diversidade de personagens está bem ligada ao projeto do CPC, pois ao observar o perfil 

dos quatro personagens, todos fazem parte se um estereótipo cepecista que valorizava o 

engajamento do povo, visando compartilhar a cultura e ensinamentos e o 

desprendimento da classe média que teria de abdicar de alguns valores para a 

convivência com o povo. Para Marcos Napolitano na perspectiva do CPC: 

(...)a ideologia nacionalista era um projeto de um setor da elite, que a 

médio prazo, poderia beneficiar a sociedade como um todo, e a 

“subida ao morro” visava muito mais ampliar o leque expressivo de 

sua música do que mimetizar, de maneira caricatural, a música 

popular das classes populares. Essa perspectiva foi mais determinante 

até 1964, quando a conjuntura mudou e levou alguns artistas de 

esquerda a se aproximar das matrizes populares de cultura como uma 

reação ideológica ao fracasso da “frente única” nacionalista, proposta 

                                                             
271 Encarte do LP Pobre Menina Rica. Carlos Lyra e Dulce Nunes. Gravadora CBS, 1972. 
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pelos comunistas e reformistas como saída para a crise política 

social.272  

 

Voltando ao espetáculo. Em alguns pontos, a história da pobre menina rica se 

confunde com a de Nara, as duas de classe média, as duas achavam suas vidas sem 

sentido, as duas se aproximaram de uma cultura popular. Mesmo sendo apresentada em 

alguns locais, essa peça não chegou a ser um espetáculo, as músicas compostas para a 

peça virariam um disco anos depois nas vozes de Carlos Lyra e Dulce Nunes. Não há 

nenhuma explicação para a não participação de Nara no disco, entretanto, ao observar o 

ano de lançamento do LP, 1964, podemos chegar a algumas conclusões. Nesse período, 

Nara estava lançando seu disco e preparando-se para o Opinião, fato que pode ter 

impossibilitado a participação da intérprete no disco. Ainda, Nara faria mais dois 

espetáculos que seriam sucesso de crítica e público, considerados grandes exemplos do 

teatro engajado. Mas, o que seria esse teatro engajado. Ele 

 

 (...) que propôs uma crítica aguda à própria idéia de moderno e ao 
fazer teatral proposto pelas companhias - a quem o “novo grupo” 
passou a chamar, informal e ironicamente,de “desengajadas”, Com 
maior vigor entre inicio da década de 1950 e o final dos anos 1960, 
essa tendência tinha uma proposta em que os diretores 
desempenhavam lideranças mais contundente, e o grupo de atores era 
mais anônimo, com produções de caráter coletivo e explicitamente 
político-ideológico (de esquerda, com forte influência de valores e 
práticas comunistas)273. 
 

Dessa forma, o teatro engajado pós-1964 era, em alguns aspectos, continuação 

dos espetáculos já realizados anteriormente por grupos engajados politicamente com 

valores de esquerda. Porém, o foco do texto sofre uma mudança após o golpe, temas 

como liberdade ganham destaque. Mesmo que atores anônimos fossem mais usados 

nessas peças, o pós-1964 muda essa dinâmica, uma vez que intelectuais conhecidos 

atuando nas peças poderiam dar maior visibilidade aos espetáculos, que possibilitaria 

atingir um público maior, o que era importante naquele momento, uma vez que os 

espetáculos funcionavam como protesto e tinham objetivo de “informar” o público. 

 

                                                             
272 NAPOLITANO, A síncope... Op. Cit. p.78. 
273 HERMETO, Miriam. O engajamento, entre a interação e o gesto: o campo teatral brasileiro durante a 
ditadura militar. In: REIS, Daniel Aarão; RIDENTI, Marcelo; MOTTA, Rodrigo Patto Sá. A ditadura que 
mudou o Brasil. Rio de Janeiro, ZAHAR, 2014. pp. 206-207. 
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2.6.1- Opinião 
 

O Show Opinião é considerado por muitos como o primeiro espetáculo crítico ao 

regime militar. Realizado em 1964, a idéia do texto surge de Oduvaldo Viana filho, o 

Vianinha, ao ouvir o disco Opinião de Nara, lançado em outubro do mesmo ano. 

O grupo Opinião foi fundado sobre as cinzas do CPC, que havia sido extinto 

junto com a UNE, em abril. Seus fundadores eram Vianinha, Ferreira Gullar, Armando 

Costa e Paulo Pontes274. 

Para o espetáculo foram convidadas três pessoas que bem representavam as 

diferenças sociais brasileiras: João do Vale, o homem nordestino do campo; Zé Keti, o 

malandro urbano do morro e Nara Leão, a menina da zona sul do Rio de Janeiro. A 

estréia do show Opinião ocorreu no dia 11 de dezembro de 1964, com muito sucesso, 

tanto de público quanto de crítica. Em meio às brincadeiras, o show fazia duras críticas 

à ditadura. Duas sessões diárias nos fins de semana e casa superlotada275. Mostravam a 

dimensão que o show tinha tomado. 

O texto era baseado na vivência dos três participantes, falando sobre os 

diferentes cotidianos, narrando suas vivências, problemas que enfrentaram durante suas 

trajetórias, e ao mesmo tempo que a história era contada, trazia informações de 

problemas sociais desconhecidos de grande parte da classe média brasileira, que era o 

público frequentador da peça. Em poucas semanas, mais de 25 mil pessoas tinham 

assistido o espetáculo no Rio de Janeiro.  

Dori Caymmi,diretor musical do Opinião, em entrevista sobre o espetáculo 

disse: 

 

(...)Limpar um deposito, aquilo ali era um deposito e ai botar cadeira, 
construir aquilo, construir o teatro foi um mutirão mesmo. Foi a 
participação geral, e uma arena... o Oduvaldo mandou construir um 
tabuleiro assim de palco em volta dos músicos e a gente ficava no 
fundo, dentro, no meio.276 
 
Nós sofremos algumas espionagens. Mas não foi... eu não creio que 
tenha sido na época do Castelo Branco que a gente não tenha sofrido 
nenhuma agressão, não me lembro.277 
 

                                                             
274 NAPOLITANO,A Síncope... Op. Cit., p. 84. 
275 CABRAL, Nara Leão... Op. Cit.,  p. 81. 
276 Entrevista concedida pelo cantor e compositor Dori Caymmi a Daniel Saraiva, na cidade do Rio de 
Janeiro, em 26 de Fevereiro de 2014.   
277 Entrevista concedida pelo cantor e compositor Dori Caymmi a Daniel Saraiva, na cidade do Rio de 
Janeiro, em 26 de Fevereiro de 2014.   
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Nesses dois trechos apresentados, podemos ver que os participantes do grupo 

fizeram o teatro em um galpão, mostrando uma união e amadorismo para fazer esse 

projeto. E a forma em que o palco era montado correspondia a uma espécie de arena, 

onde os protagonistas transitavam. Já o segundo trecho deixa claro que, mesmo sendo 

observados, eles não sofreram nenhuma agressão ou censura, diferente do que 

aconteceria anos mais tarde com os atores do espetáculo Roda Viva, que foram 

agredidos durante um ensaio. 

Mas, como um palco nu e três atores vestidos de forma básica, com camiseta e 

jeans, atraiu uma multidão?  O espetáculo era uma espécie testemunho dos três atores, a 

ideia de integrar os três mundos através do texto e das canções atraia olhares 

curiosos278. 

Nara, que representava a classe média, era também a representante do grande 

público ali presente  

 

(...) teve uma coisa que eu descobri que todo mundo descobriu que o 
Brasil era o que a gente fazia dele. Era uma verdade trabalhosa, mas 
era verdade (Nara Leão). 
 
Eu quero cantar todas as musicas que ajudem a gente a ser mais 
brasileiro, que façam todo mundo querer ser mais livre, que ensinemos 
a aceitar tudo menos o que pode ser mudado. (Nara Leão)279 

 

Essas duas frases são de Nara Leão no espetáculo, nos dois trechos a cantora 

clama por mudanças e provoca a platéia a não ficar inerte, buscar por mudança.  

Roberto Scorza era amigo de Tereza Aragão (mulher de Ferreiro Gullar), filho da classe 

média carioca assistiu ao espetáculo algumas vezes. Para ele, Nara representava a classe 

média, e o espetáculo funcionava como uma aula em que eram introduzidos temas não 

muito próximos da elite carioca. 

 

Ah era um negócio assim, garota zona sul falando dos problemas dela 
como classe média e como via os problemas, que era a visão da gente 
também. A gente saia do mesmo meio para conhecer o Brasil que a 
gente não conhecia. Quer dizer, veio até quase que uma aula mesmo 
de cultura, uma aula de ensinar a ser brasileiro. E isto ela fez muito 
bem através de toda a obra dela, você acompanha dos primeiros 10 
discos, você tem um painel do Brasil musical, cultural, fabuloso, 
fantástico.280 
 

                                                             
278 KUHNER,Maria Helena; ROCHA,Helena. Opinião. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2001. p. 41. 
279 Trechos do show Opinião. Gravadora Philips, 1965.  
280 Entrevista concedida por Roberto Scorza a Daniel Saraiva, na cidade de São João Del-rei, em 02 de 
Julho  de 2014.   
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Problemas como a falta de uma reforma agrária e do êxodo rural discrepante são 

abordados no texto do espetáculo: 

 

Em 1950, havia dois milhões de nordestinos vivendo fora de seus 
estados natais: 10% da população do Ceará emigrou 13% do Piauí, 
mais de 15% da Bahia, 17% de Alagoas (Narrava uma voz em off). 
 
Vou pro Sul281, pai, todo mundo tá indo. Diz que lá, quem sabe, 
melhora282 (João do Vale). 
 

Já Zé Keti, representava o samba e a pobreza urbana, as favelas, os problemas 

sociais. 

 

Pobre não é um 
Pobre é mais de dois 
Muito mais de três 

E vai pó aí... (Zé Keti cantando) 
 

Ainda sobre o espetáculo Roberto Scorza ressalta: 
 

Era uma coisa fantástica. Primeiro que tinha uma coisa muito 
interessante que o Boal introduziu que eram os três atores, cantores, 
que eram a Nara, o Zé Keti e o João do Vale. Eles não falavam 
diretamente com o público, não olhavam para o público, era como se 
fosse... eles ali entre eles e a gente assistindo pela janela. E isto foi 
uma coisa que o sucesso do Opinião veio até por isto. Esta coisa a 
gente distante deles mas assistindo a eles, e a coisa era eles.  E foi um 
show fantástico, fabuloso, e ai que eu comecei a conhecer mais os 
sambistas de morro, a música nordestina, os problemas do Nordeste. 
Porque a gente no Rio de Janeiro e numa época daquela você classe 
média, você sabia que existia pobre, você sabia que existia a seca no 
nordeste mas você não sabia na verdade o que era aquilo. E o Opinião 
abriu isto tudo para a gente, para a gente conhecer o Cinema Novo que 
estava começando. O Cartola(Zicartola). E ai todo mundo começou a 
frequentar estes lugares e estas coisas e daí foi o interesse amplo, um 
leque amplo que o Opinião abriu para a gente.283 

 

O espetáculo trazia informação de um mundo até então pouco conhecido da 

classe média. Como disse o entrevistado, trazia diversas informações. Por esse 

depoimento, podemos observar o papel social da cantora, é evidente que ela fazia parte 

de um contexto histórico e de um grupo no qual diversas pessoas faziam trabalhos nesse 

mesmo sentido. Mas, Nara tinha grande visibilidade na época, começou muito cedo a 

                                                             
281 Trecho da canção Cicatriz, de Zé Keti e Hermínio Bello de Carvalho. Gravada no Lp Show Opinião, 
pela gravadora Philips, 1965. 
282 Trechos do show Opinião. Gravadora Philips, 1965. 
283 Entrevista concedida pelo Roberto Scorza a Daniel Saraiva, na cidade de São João Del-rei, em 02 de 
Julho de 2014.   
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carreira nos shows da Bossa Nova, foi considerada musa do movimento, tinha acabado 

de gravar dois discos que, mesmo tendo sido criticados por sua voz, foram muito 

elogiados pelo repertório. Além disso, a cantora era uma das contratadas da TV Record 

e aparecia, semanalmente, em diversos programas. Portanto, sua presença no espetáculo 

era destacada pela mídia; e, muito provavelmente, o público de classe média do 

espetáculo se identificava com suas falas, seu desejo de mudança, seu engajamento. 

Para Marcos Napolitano, Nara seria o referencial de engajamento do período, perdendo 

o posto apenas para Geraldo Vandré após a apresentação de  Para não dizer que não 

falei das flores284. 

No início de 1965, com problemas na voz, Nara precisou abandonar o show, tendo 

então a ideia de fazer uma viagem pelo Brasil para conhecer a música de outras regiões. 

Para ocupar seu lugar, sugeriu o nome da jovem Maria Bethânia, que tinha conhecido 

em uma viagem à Bahia.285 

Não foi possível encontrar referências documentais das grandes mudanças no 

texto do espetáculo após a troca de Nara pela Bethânia. Uma das maiores mudanças 

pode ser observada no foco do show, que passa a ser direcionado à região Nordeste, de 

onde vinham dois dos três protagonistas do espetáculo. Mesmo sem a presença da 

intérprete carioca, o show foi sucesso em suas passagens por São Paulo e Porto Alegre. 

Ao fim, mais de 100 mil pessoas haviam assistido a peça286, o que não era comum para 

o teatro nacional. Pode-se dizer que o sucesso do Opinião contribui para que novas 

peças críticas ao governo militar fossem montadas, mostrando a efervescência cultural 

do período e uma censura menos rígida  com os espetáculos encenadas. 

 

2.6.2- Liberdade, Liberdade  

 

O espetáculo Opinião ainda fazia apresentações pelo Brasil quando Nara estreava 

em outra peça. Com os problemas na voz temporariamente resolvidos, a cantora aceitou 

o convite feito pelo diretor Flávio Rangel para fazer parte do elenco de Liberdade, 

Liberdade. No elenco, além da cantora participavam Paulo Autran, Oduvaldo Vianna 

Filho e Tereza Rachel. O texto era de Flávio Rangel e Millôr Fernandes287. 

                                                             
284 NAPOLITANO,A Síncope... Op. Cit., p. 112. 
285 CABRAL, Nara Leão... Op. Cit., pp. 81-85. 
286 Encarte do LP Show Opinião. Gravadora Philips, 1965. 
287 CABRAL, Nara Leão... Op. Cit., p. 86-87. 
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Mesmo com o ódio dos defensores da ditadura o espetáculo teve casa cheia quase 

todas as noites. O tema central da peça era a liberdade, que estava cada vez mais 

cerceada pelo governo ditatorial. Diferente do que ocorria no Opinião, nesse espetáculo 

Nara não tinha falas, ela cantava trechos de músicas em momentos chave da peça. 

Liberdade, Liberdade fazia menção a duas figuras históricas brasileiras. 

Tiradentes e Zumbi. O Opinião também fazia referência a esses personagens. É 

interessante observar que tanto direita quanto esquerda usaram desses personagens para 

reafirmar o caráter contestador e heróico de suas ações, uma vez que suas atitudes eram 

revolucionarias palavra que direita e esquerda usavam para designar suas ações288.  

 

Alguns escravos conseguiram sentir o gosto pela liberdade. Organizaram-se 

em quilombos, o mais famoso entre eles, o de Palmares, foi brutalmente 

destruído pelo bandeirante Domingos Jorge Velho. Seu líder era o negro 

Zumbi (Oduvaldo Viana). 

 

 

Não morre quem lutou 

Não morre um ideal 

Arranca a folha, vem a flor, 

Arranca a flor, vem o pinhão... 

Enquanto ele viveu 

Justiça distribuiu 

E a liberdade 

Era fácil de alcançar (Nara canta)289 

 

Em outro trecho do espetáculo, Paulo Autran narra um trecho do Romanceiro da 

Inconfidência, onde é abordada a história de Tiradentes. Após a fala de Paulo, Nara 

canta o trecho inicial do Samba enredo da escola de samba império serrano. 

 

Joaquim José da Silva Xavier 

                                                             
288

 Os militares se apropriaram mais da história de Tiradentes. Considerado herói da independência. Tanto 
os militares quanto seus opositores lutavam pela liberdade do país. Os militares ao instaurar o golpe, 
diziam lutar pela autonomia do país e contra uma ameaça comunista. Já seus opositores lutavam pela 
liberdade, reivindicando a volta da democracia. O feriado de Tiradentes foi sancionado em 8 de 
Dezembro de 1950. Lei n° 1.266. Durante governo do Presidente Eurico Gaspar Dutra 
289RANGEL, Flávio; FERNANDES, Millôr. Liberdade, Liberdade. Porto Alegre: L&PM,1994. p. 64. 
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Morreu a vinte e um de abril 
Pela independência do Brasil 
Foi traído e não traiu jamais 

Na inconfidência de Minas Gerais290 
 

Liberdade, Liberdade traz outros textos e histórias de personagens considerados 

heróis da resistência, que ficaram conhecidos por suas lutas libertarias, ou que sofreram 

com um governo tirano. Além disso, faz uma crítica ao governo americano, que 

defendia a liberdade interna, mas muitas vezes fomentou guerras e ditaduras em outros 

locais. 

Portanto, o espetáculo era mais um contestador dos acontecimentos recentes na 

política brasileira. Em alguns momentos de forma sutil, em outros explicitamente, o 

texto chama a atenção para o momento que o país enfrentava. Mesmo sendo sucesso e 

depois viajando o país, Liberdade, Liberdade tinha o mesmo público do Opinião; 

portanto, um público restrito. Mesmo com teatro lotado o público atingido era pequeno, 

uma vez que o público do teatro era geralmente membros da elite e classe média 

brasileira.Portanto a menor parte da população. Como já citado anteriormente, os 

militares preferiam que os esquerdistas fossem ao mercado, e não ao povo. Pois o 

público atingido por esses artistas engajados era restrito. A censura do espetáculo, ao 

que parece, inexistiu. O autor e diretor Flávio Rangel disse: “Se continuarem permitindo 

peças como Liberdade, Liberdade, vamos acabar caindo em uma democracia”291.  Essa 

frase deixa explícito que a censura ainda não havia cerceado a cultura, entretanto esse 

momento não demoraria a chegar. 

Nara, cada vez mais, era considerada como uma cantora engajada. Seus discos 

traziam temáticas de cunho social, as peças em que participou criticavam o governo 

ditador. Para completar, suas ideias seguiam suas obras. Ela era totalmente favorável à 

liberdade e totalmente contraria a um governo ditatorial. Fato que poderemos observar 

no próximo tópico. 

 

2.7 As Opiniões de Nara- Os discursos da intérprete contra o regime militar 
 

 Desde que havia sido instaurada, a ditadura havia angariado apoiadores e 

críticos. A classe artística, em sua maioria, era contra o governo militar. Como 

ressaltado no início deste trabalho, o governo foi permissivo com as práticas culturais 

                                                             
290 Idem, Ibidem, pp.97-98. 
291 NAPOLITANO,1964... Op. Cit., 2014, p. 97. 
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de esquerda, uma vez que mesmo fazendo críticas sistemática ao poder ditatorial, não 

conseguiam grande abrangência, tendo um público restrito à classe média, em sua 

maioria estudantes. 

 Não era proibido fazer música ou espetáculos engajados, mas expressar sua 

opinião contrária ao governo poderia ser perigoso. 

 A manchete publicada pelo Diário de Notícias, em 1966, trazia como título 

“Nara é de Opinião: esse Exército não vale nada”. Na entrevista, a cantora defendia um 

civil no poder; pois, segundo ela, os militares poderiam entender de armas, mas de 

política não entendiam nada. A reportagem trazia mais: 

 

Acredita mesmo que deveriam extinguir o Exército porque “gasta-se 
muito dinheiro com ele quando na realidade o Brasil precisa mais de 
escolas, professores, técnicos e hospitais”. Para ela, o mundo seria 
melhor se não existissem os Exércitos e, conseqüentemente as guerras, 
e considera lamentável que “milhares de pessoas percam a vida no 
Vietnã a troco de nada”292 

  

Ainda, Nara criticou a ineficiência do Exército Brasileiro em uma possível guerra 

moderna, ressaltando os diversos veículos que tiveram seus pneus furados durante o 

deslocamento na “revolução” de 1964. Criticou a política econômica implementada por 

Castelo Branco, em que o custo de vida só subia. Defendeu as reformas de base como 

nacionalizar empresas estatais, e uma política que ajudasse mais a população, e não 

apenas a minoria293. Sobre as cassações, ela disse: 

 

Na realidade, acredita Nara que “quem está mandando é quem deveria 
ser cassado” e desta forma, o seu presidente daria anistia aos cassados 
pela Revolução de 1964 e os atuais políticos seriam proibidos de 
exercer suas funções 294 
 

 Ela ainda defendia que, antes de financiar as atividades culturais (essas 

atividades muitas vezes serviam como propaganda do país no exterior e por isso 

recebiam apoios do governo, mesmo no período militar), o presidente deveria dar 

educação para o “povo”, construir novas universidades e investir na saúde. A cantora 

mostrava-se pessimista, pois acreditava que os militares permaneceriam no poder por 

mais tempo, o que implicaria em anos de subdesenvolvimento para o país. Ela ressaltou 

                                                             
292 Nara é de Opinião: esse Exército não vale nada. Diário de Notícias, 1966. In: GOMES, Op. Cit., p. 76. 
293 Ibidem, p. 76. 
294Idem,  Ibidem, p. 77. 
294 Idem, Ibidem, p. 78.   
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que, antes da “revolução”, estava otimista com os rumos do Brasil, mas que agora 

estava desanimada, ainda mais com o apoio dos EUA ao governo militar295. 

 A entrevista não foi bem recebida pelos militares. Criaram-se então três 

possibilidades. A primeira, em que eles, representados pelo ministro da guerra Artur 

Costa e Silva, responderiam ao artigo diretamente, destacando a atuação do exército na 

conjuntura do país. A segunda, seria responder indiretamente o artigo, explicitando a 

atuação do exército no país. A terceira opção, por sua vez, seria verificar os 

antecedentes de Nara e difundi-los pela imprensa296. 

 Alguns setores defendiam a prisão imediata da cantora, primeiro por ser cunhada 

de Samuel Wainer, jornalista e dono do jornal Última Hora, que havia sido exilado em 

Paris pouco depois do golpe, e era considerado inimigo do governo golpista; segundo 

porque já havia forte documentação contra a cantora no Ministério da Justiça297. 

Assustada com toda repercussão, Nara foi aconselhada por Ferreira Gullar a não 

dar novas declarações. Seu pai, Jairo Leão, foi chamado ao Palácio Duque de Caxias, 

onde funcionava o ministério da Guerra, para conversar com o chefe de gabinete do 

Ministro Mario Andreazza. Andreazza tentou convencer Jairo a fazer a filha desmentir a 

entrevista (um exemplo da forte sociedade patriarcal que ainda imperava no Brasil); 

entretanto, Jairo se recusou a fazer isso. Em entrevista, ele chegou a dizer: “sempre dei 

inteira liberdade de pensamento e de expressão” ao referir à criação das filhas298. 

Nara achava aquela reação um exagero, não apenas a do exército, mas também 

as em solidariedade a ela, a intérprete chegou a receber diversos telefonemas e cartas. 

Fato é que Nara era a primeira artista a falar abertamente o que muitos pensavam sobre 

o regime. E isso gerou uma reação em cadeia, tanto contra como a favor da opinião 

explicitada. 

Em uma noite, ela foi surpreendida com a chegada de 150 artistas e intelectuais 

que foram lhe prestar solidariedade. Entre eles, estavam Edu Lobo, João do Vale, 

Antônio Calado, Tônia Carreiro, Fernanda Montenegro e Mario Lago. Todos eles 

assinaram um manifesto dirigido ao presidente Castelo Branco, pedindo que Nara não 

fosse presa299. 

                                                             
295 CABRAL, Nara Leão... Op. Cit., p. 100. 
296 Ibidem, p. 100. 
297 Ibidem, p. 100. 
298 Idem, Ibidem, p. 101. 
299 Ibidem, p. 101. 
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Diversos colunistas de jornais também manifestavam seu apoio à intérprete, 

dizendo-se contrários à possibilidade de prisão e processo contra a cantora. O fato 

ganhou repercussão internacional, o jornal El Mundo publicou uma reportagem de uma 

página intitulada “Quien es Nara Leão, La processada de Rio”300. 

Carlos Drummond de Andrade fez um poema dirigido ao marechal Castelo 

Branco, publicado no Correio da Manhã. A última estrofe do poema dizia: 

 

 
Meu ilustre general, 
Dirigente da nação, 

Não deixe, nem de brinquedo, 
Que prendam Nara Leão301. 

 

Ao fim, o ministro da Justiça, Mem de Sá, considerou desnecessária a abertura 

de um processo contra a cantora, o que gerou grande contestação dos setores 

extremados do exército. Para ele, processar a intérprete seria prejudicial à imagem do 

regime302. 

Isso não deixava de ser verdade, Nara estava em um momento de ascensão de 

sua carreira, gravou 6 discos em 3 anos, participou de dois espetáculos, aparecia com 

frequência em programas de televisão. Era bem relacionada no setor artístico intelectual 

brasileiro, portanto prender a intérprete poderia ser um tiro no pé. Além disso, no ano da 

entrevista, os artistas estavam sendo poupados de maiores violências. Mas, como 

ressaltamos, o exército já fiscalizava todos os considerados “subversivos”, o que seria o 

caso da cantora. Mesmo depois dessa entrevista, Nara continuou cantando as agruras da 

população. 

A cantora continuava opositora ao governo militar, mas evitaria  dar declarações 

tão polêmicas. Em agosto de 1969, em entrevista ao jornal O Pasquim, a cantora 

declarava sua vontade de parar sua carreira (coisa que ela havia pensado fazer várias 

vezes). Ao ser questionada sobre a necessidade de liberdade de criação, ela disse que 

sem liberdade seria impossível fazer música, cinema, profissões que para ela falavam 

para o outro, e estar impedida de dizer algumas coisas impossibilitaria a difusão da arte, 

das ideias303. 

                                                             
300 Idem, Ibidem, p. 102. 
301 ANDRADE, Carlos Drummond de ANDRADE apud CABRAL, Nara Leão... Op. Cit., pp. 104-105 
302CABRAL, Nara Leão... Op. Cit., p. 107. 
303 Jornal O Pasquim, RJ, N7, Agosto de 1969. 
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 A entrevista aconteceu depois do AI-5, que cerceou fortemente a liberdade no 

meio artístico. Nara deixa claro que sem liberdade era impossível fazer arte; portanto, 

naquele momento, não tinha como prosseguir com a carreira. Mesmo que de forma 

implícita, a cantora sempre frisava a importância da liberdade, democracia, igualdade. 

Seja em suas músicas, espetáculos, entrevistas. Portanto, a “Musa da Bossa Nova” era 

considerada uma subversiva, comunista, inimiga do estado. Isso tudo gerava um grande 

incômodo entre os militares; mas, talvez o fato que causava ainda mais repulsa era o de 

ter como uma das referências de resistência ao Regime Militar uma mulher. 

  

2.8- Nara e o Feminismo 
 

As mulheres brasileiras pertencentes à classe média, nascidas na década de 1940 

eram educadas, entre os anos de 1950 e 1960, para a virgindade, o casamento 

(indissolúvel), a maternidade, a família, o silêncio e a passividade. Esse era o ideal da 

mulher. Entretanto, diversas mulheres destoaram desse padrão, e por isso atraiam 

olhares de preconceito da sociedade. Essas transgressoras abriram caminhos próprios na 

sociedade, sem contar com grandes referências anteriores tanto nas trajetórias 

profissionais quanto na pessoal304. 

Nessas mesmas décadas, mais mulheres chegavam ao ensino universitário. 

Havia uma mudança de pensamento em relação à mulher no ensino superior, 

especificamente nas cidades grandes. O êxodo rural gerou cidades mais povoadas que 

aproximavam mais pessoas e estilos de vida, acelerando as mudanças de 

comportamento. O maior acesso das mulheres a empregos remunerados proporcionaria 

maior independência delas305. 

A historiadora Margareth Rago considera a emergência dessa geração como um 

“acontecimento”, isto é, forças que irrompem e alteram a história. Para ela, o processo 

de modernização que o país passava, necessitando de mão de obra qualificada, e a luta 

contra a ditadura fizeram com que as mulheres saíssem dos papeis de coadjuvantes. 

Tanto a modernização quanto a luta esquerdista contra a ditadura precisavam de mais 

força, portanto a participação das mulheres teria grande importância306. 

                                                             
304RAGO, Margateth. A aventura de contar-se. São Paulo: UNICAMP, 2013. p. 35. 
305 PISKY, Carla Bassanezi. A era dos modelos flexíveis. In: PINSKY, Carla Bassanezi; PEDRO, Joana 
Maria (Org.). Nova história das mulheres. São Paulo: Contexto, 2012.p. 514. 

306 RAGO, Op. Cit.,, p. 61. 
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As décadas de 1960 e 1970 seriam, dessa forma, momentos importantes de 

experimentação das novas possibilidades para essas mulheres. Isso tudo ocorria antes do 

movimento feminista se afirmar no país, o que acontece apenas em meados da década 

de 1970, com a chamada segunda onda do feminismo307. 

Tratarei aqui de dois pontos da liberdade feminina. Primeiro abordo a questão 

das militantes mulheres, que lutavam contra os regimes ditatoriais instaurados não 

apenas no Brasil, mas também em outros países do Cone Sul. Depois, no segundo 

tópico, atenho-me à aceitação da mulher classe média cantora, que era o caso de Nara. 

 

2.8.1- As mulheres na luta contra a ditadura 
 

Durante os períodos de ditadura, os movimentos de resistência contra o governo 

surgiam de diversas formas. Dentro dessas organizações homens e mulheres lutavam 

por um país democrático, pela liberdade. Muitos desses grupos fizeram uma luta 

armada, sequestrando embaixadores, realizando roubos para financiar novas ações. 

Mesmo os grupos que não pegavam em armas, e eram apenas contrários as ideias dos 

militares, acabaram sofrendo repressões. Tortura, sequestro e mortes eram comuns, não 

apenas na ditadura brasileira, mas também em outros países como a Argentina (1966-

1973). 

Portanto, homens e mulheres contrários às ditaduras foram presos, mas para as 

mulheres essas prisões teriam dois tipos de reação: primeiro, elas eram contrárias aos 

militares, o que era o mesmo caso dos homens; segundo, porque elas eram mulheres. 

Claudia Hasenbegovic afirma que a mulher “ideal”, na ideologia militar, seria aquela 

que se aproxima da mulher objeto, a mulher livre com participação política era 

rechaçada por essa ideologia308, pois o setor militar era composto, em sua maioria, por 

homens seguindo hierarquias nas quais as mulheres não estavam presentes. 

Portanto, a mulher seria um elemento duplamente transgressor, por ser militante 

e por ser mulher309. No livro a Aventura de Contar-se, a historiadora Margareth Rago 

                                                             
307 Idem, Ibidem, p. 40. 
308 HAZENBEGOVIC, Claudia  apud JOFFILY, Mariana. Os nunca más no cone sul: gênero e repressão 
política (1984-1991). In: PEDERO, Joana Maria; WOLFF, Cristina Scheibe; VEIGA, Ana Maria. 
Resistências Gênero e Feminismos contra as ditaduras no Cone Sul. Santa Catarina:  Mulheres, 2011.p. 
223.  
309KOTCHERGENKO, Andrei Martin San Pablo. As Mulheres na luta armada no cone sul. In: PEDERO, 
Joana Maria; WOLFF, Cristina Scheibe; VEIGA, Ana Maria. Resistências Gênero e Feminismos contra 
as ditaduras no Cone Sul. Santa Catarina:  Mulheres, 2011. p. 295. 
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trabalha com trajetórias distintas de mulheres atuantes nas décadas de 1960 e 1970. 

Dentre essas trajetórias, estão duas militantes do PCB(Partido Comunista Brasileiro), 

Amelinha e Criméia. Em seus depoimentos, elas descrevem os horrores que sofreram 

nos porões da ditadura. A atuação feminina como militante política não é uma novidade 

do período, como exemplo temos a atuação de Olga Prestes no governo Vargas. Mas é 

durante o regime militar que ela acontece com uma maior intensidade.  

O que chama atenção é a condição da mulher como presa política, em que a 

violência não é apenas física, mas também sexual. Primeiro, não havia a figura da 

torturadora, portanto as torturas eram realizadas por homens. Segundo, muitas vezes 

eram indagadas sobre qual homem estavam protegendo, ou de qual homem tinham ido 

atrás. Não eram consideradas cabeças pensantes e sim mera extensão dos maridos. 

Quando eram solteiras causavam ainda maior indagação, tendo inclusive a sexualidade 

questionada. Os Militares questionavam o que levava uma mulher a ser militante, uma 

vez que sustentavam o protótipo de mulher submissa, sem opinião própria. Em 

depoimento para o livro, a ex-militante Criméia narra as torturas: 

 

Nua, o interrogatório era sempre nua. E uma das coisas que eu me 
recusava era tirar a roupa, então eles me arrancavam a roupa, porque 
eles até queriam que a gente tirasse a roupa, para humilhar bastante. 
Então com isso, as minhas roupas eram todas rasgadas, porque eles 
arrancavam violentamente, cada dia tinha um botão a menos... 
Porque aí como eles tiravam a roupa, é muito constrangedor, você na 
frente de estranhos, de inimigos, não é só estranhos...Se eu estivesse 
nua na rua seria melhor310. 

 

 Nua, diante de olhares masculinos, muitas vezes essas torturas resultavam em 

abusos sexuais, tratando as presas como objetos. Não por acaso, durante um 

interrogatório, os militares disseram a Chico Buarque que iriam torturar com ferro a 

intérprete Nara Leão, deixando clara a condição mais frágil do sexo feminino311. Nara 

não chegou a ser presa, mas é de se imaginar que em um grupo de ideologia machista, 

ser afrontado por uma mulher tinha um peso muito maior. A cantora é uma das poucas 

artistas do sexo feminino que deixa o Brasil, a grande maioria dos artistas no exílio 

eram homens.A figura de Nara incomodava o governo ditatorial, isso fica evidente em 

documentos do período, que serão abordados em um próximo tópico. 

 

                                                             
310 RAGO, Op. Cit.,, pp. 81-82. 
311 Idem, Ibidem, p. 79. 
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2.8.2- As cantoras da classe média 

 

Nesse mesmo período, a carreira artística para mulheres não era vista com bons 

olhos, sobretudo pela classe média brasileira. As meninas ainda eram educadas para 

serem esposas. Portanto, assumir a carreira artística poderia ter um grande peso. Tanto 

Nara quanto Danuza ressaltaram a liberdade com que o pai as havia criado.  Portanto 

isso poderia não ser um problema para ele, mas como a sociedade enxergaria essas 

cantoras?  

Wanda Sá nasceu no dia 11 de julho de 1944 em São Paulo, mas transferiu-se 

cedo para o Rio de Janeiro. Era uma das admiradoras da Bossa Nova na adolescência. 

Entrou para a academia de Roberto Menescal e Carlos Lyra para aprender os acordes de 

onde posteriormente seria professora. Estreou profissionalmente em 1962, no programa 

Dois no Balanço exibido pela TV Excelsior312. 

Sendo apenas dois anos mais nova que Nara, Wanda é considerada a musa da 

segunda geração da Bossa Nova, enquanto Nara levava esse título em relação à primeira 

turma. Também pertencente à classe média, a cantora conta como foi difícil se firmar na 

carreira, uma vez que para a família cantar seria um hobby e não uma profissão. 

 

Era, era um hobby. E por isto mesmo talvez eu não tenha levado 
muito a sério. Porque como era muito difícil para a família entender 
isto e eu fui criada numa família muito fechada também entre 4 irmãos 
mais velhos e eu era a única menina e então mais presa. Mas ali 
naquele programa foi possível fazer. E ai eu fiz. E ai neste 
primeiro(programa) as pessoas gostaram e não sei o que, e o Ronaldo 
foi e me convidou para fazer o segundo e eu fiz o segundo e o terceiro 
e ai quando chegou no terceiro programa estava o Benil Santos que 
era o produtor da RGE e falou: vamos fazer um disco, quero fazer um 
disco com você313. 
 

Fica evidente que para a família isso não seria uma carreira séria. Bem próximo 

do que havia acontecido com Nara, as duas faziam parte de uma turma que aos poucos 

ia ganhando destaque na cena carioca. Com a ascensão do movimento, os convites para 

gravação iam aparecendo e isso incluiu convidar as representantes femininas do grupo, 

nesse caso Nara e Wanda. Entretanto, como já ressaltado, Nara já no seu primeiro disco 

afasta da Bossa tradicional, enquanto Wanda continua. 

                                                             
312ALBIN, Ricardo Cravo. Dicionário Houaiss Ilustrado Música Popular Brasileira. Rio de Janeiro: 
Paracatu, 2006.  p. 657. 

313 Entrevista concedida pela cantora Wanda Sá a Daniel Saraiva, na cidade do Rio de Janeiro, em 21 de 
Agosto de 2014.   
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Em 1965 Wanda Sá recebe um convite de Sérgio Mendes para fazer parte de 

uma turnê, que viajaria pelos Estados Unidos. Ao ser questionada sobre a atitude do pai 

sobre o convite a cantora disse: 

 

E como era um negócio em princípio patrocinado pelo Itamaraty para 
cantar em universidades ai o meu pai deixou... Ai o meu pai deixou 
por isto.  Porque não era um negócio para fazer boate e nem nada, era 
para cantar nas universidades. Era um projeto muito legal. Era um 
projeto de um mês só314. 
 

Wanda acabou ficando mais do que um mês, gravou dois discos lá, um 

individual e um com o grupo que excursionava. Em 1966 recebe um convite de Benil 

Santos para gravar mais um disco, entretanto a cantora já estava desanimada com a 

carreira e namorava o também cantor Edu Lobo315.  Em 1969 casou-se com o cantor e 

foi morar nos EUA, ao ser perguntada sobre o motivo de parar a carreira durante o 

tempo que esteve casada, ela afirmou: 

 

Quer dizer que eu uni o útil ao agradável, não era uma coisa que ele 
gostaria que eu cantasse e eu não queria mais. E então deu certinho. E 
as pessoas sempre acham isto. O Ronaldo falava, ele não deixa você 
cantar. Não é verdade, eu não queria mais e ele não achava bom e 
então estava ótimo para mim, confortável316. 
 

A intenção do trabalho não é questionar a atitude, mas sim mostrar que mesmo 

um cantor tinha preferência pela esposa não seguir a carreira de cantora. O segundo 

ponto era que, mesmo ela tendo afirmado que tinha se desencantado com a carreira, a 

imprensa continuava creditando o afastamento da cantora ao marido. O que reafirma 

uma visão machista, que atribui ao homem a ação e à mulher, a submissão. 

Cacá Diegues narra em seu livro de memórias fato parecido. Tendo sido casado 

com Nara entre 1967 e 1977, o cineasta diz que a imprensa creditava a ele o 

afastamento da cantora dos palcos: 

 

Era injusto com ela considerar, como parte da imprensa passara a 
fazer, que se afastava da profissão, cantando cada vez menos em 
público e aparecendo pouco na televisão, por minha causa, o marido 
que lhe exigia dedicação doméstica. Fui cobrado disso publicamente, 

                                                             
314 Entrevista concedida pela cantora Wanda Sá a Daniel Saraiva, na cidade do Rio de Janeiro, em 21 de 
Agosto de 2014.   
315 Entrevista concedida pela cantora Wanda Sá a Daniel Saraiva, na cidade do Rio de Janeiro, em 21 de 
Agosto de 2014.   
316 Entrevista concedida pela cantora Wanda Sá a Daniel Saraiva, na cidade do Rio de Janeiro, em 21 de 
Agosto de 2014.   
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até por amigos como Millôr Fernandes (ao vivo e por escrito) e Tarso 
de Castro(sempre)317 

 

Portanto, mesmo que as duas artistas tivessem tomado a decisão de se afastar da 

carreira artística por conta própria, era creditada aos maridos a culpa. Não estou 

tentando explicar o porquê das pausas nas carreiras, mas sim mostrar com a sociedade 

ainda era fortemente machista, onde a opinião da mulher estaria atrelada a uma ordem 

ou cobrança do homem. Ou seja, ser mulher, cantora e engajada não era tarefa fácil. 

Nara acabava sendo um exemplo da emancipação feminina, mesmo não tendo tido 

ligação direta com o movimento feminista. Margareth cita que há um ativismo muitas 

vezes não explicitado, que seria cotidiano, informal, miúdo e pouco valorizado e 

percebido, e que se traduz pela capacidade de criar espaços coletivos nos quais 

fronteiras seriam rompidas318.  

Nara fez isso durante sua carreira, era a figura da mulher classe média, culta, que 

teria atingido sucesso profissional, com prestigio entre os setores culturais e intelectuais 

na sociedade. Em suas entrevistas, era convidada a opinar sopre política, cotidiano, 

indústria cultural, novos artistas. Portanto, mesmo não ligada diretamente ao feminismo, 

a cantora fez parte da geração que não apenas ficava no espaço privado, mas também no 

público. Esse papel de evidência incomodava as autoridades militares, que viam na 

cantora um “péssimo” exemplo a ser seguido. 

 

2.9- Em posição de prejudicar a revolução? 
 

Como já explicitado em pontos anteriores, Nara Leão era um exemplo do que o 

Exército não aprovava: mulher com opinião, cantora engajada, socialmente bem 

relacionada. Portanto, não é de se estranhar que o governo ficasse fiscalizando seus 

passos. No Arquivo Nacional, é possível observar que vários documentos citam a 

cantora, seja narrando as atividades por ela exercidas, relacionando a intérprete a um 

grupo de artistas considerados comunistas e subversivo, muitas vezes a colocando como 

uma das líderes desses artistas.  

O governo mantinha diversos setores que se integravam. Alguns cuidavam de 

produzir informações como o SNI (Serviço Nacional de Informação), outros da 

vigilância e repressão DOI-CODI (Destacamento de Operações de Informações- Centro 

                                                             
317 DIEGUES, Cacá. Vida de Cinema: Antes, Durante e Depois do Cinema Novo. Rio de Janeiro: 
Objetiva, 2014. p. 227. 
318 RAGO, Op. Cit., p. 194. 
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de Operações de Defesa Interna) e da censura DCDP (Divisão e Serviços de Censura às 

Diversões Públicas do Departamento de Polícia Federal)319. 

Portanto, fica evidente que o aparelho montado pela censura era eficaz, uma vez 

que fiscalizava os opositores do regime. E é isso que podemos observar nos documentos 

encontrados no arquivo nacional. 

Em arquivo confidencial do Serviço Nacional de Informação, o nome da cantora 

aparece algumas vezes em documento de 14 de outubro de 1970, cujo assunto era Curso 

de Cultura Brasileira, no Museu de Arte Moderna. O documento cita o nome de 13 

artistas/intelectuais, cada um tem suas atividades consideradas subversivas, arroladas 

em ordem cronológica. A parte do documento referente à Nara Leão tem duas páginas, 

com as seguintes informações: 

1963 - Membro fundador do Comando dos Trabalhadores Intelectuais 
(C.T.I) - Organização de frente comunista 
1964- Assinou os seguintes manifestos: 
-Manifesto dos intelectuais à nação 
-Intelectuais são contra a intervenção dos EUA, no Caribe 
-Pela liberdade de Ênio Silveira 
-Membro da Comissão Coordenadora do Manifesto dos Intelectuais e 
Artistas Brasileiros, intitulados: “Carta Aberta ao Presidente da 
República” 
-Integrou o grupo denominado “Unidade Independente”, interessado 
na candidatura Lott 
-Sabidamente esquerdista, pertence ao grupo de artistas denominado 
“Opinião” 
-Participou, em Porto Alegre, de um “show”, numa boite de 
propriedade de Rui Sommer, intitulado: “Encouraçado Potenkim” 
1966-Em entrevista concedida ao “Diário de Notícias”, em 21 de 
Maio, manifestou sua opinião pela extinção do EXÉRCITO, 
justificando-a pelas despesas gastas por esta Força em detrimento da 
contratação de professores, técnicos, da fundação de escolas, 
hospitais, etc... O assunto deu margem para reação em cadeia pela 
imprensa, dizendo da possibilidade de o Exército processá-la pelas 
críticas feitas. 
-Assinou manifesto reclamando a liberdade de Joel Rufino dos Santos 
-Ligada ao comunista Jocelin Barreto Brasil, em cuja residência são 
feitas reuniões de intelectuais e artistas, onde são dadas as diretivas de 
ação ao grupo 
1967-Estaria engajada num movimento destinado a coletar fundos, 
através espetáculos artísticos, para associação de ajuda aos cassados 
pela revolução, obedecendo diretiva emanada por Dilson da Costa 
Aragão, filho do ex-almirante Aragão 
-Assinou manifesto de apoio à candidatura, ao senado, de Mario 
Martins 
-Participou da concentração estudantil realizada em frente a Faculdade 
de Direito do Largo de São Francisco 

                                                             
319 NAPOLITANO, 1964... Op. Cit., p. 100. 
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-Considerada como uma das principais ativistas de um grupo filo-
comunistas, que estão atuando nos meios culturais com objetivo de 
influenciar a opinião pública, através músicas de protesto, 
propagando, subliminarmente, a revolta e a subversão 
1968- Relacionada entre os elementos veiculadores de propaganda de 
caráter subversiva nos meios artísticos 
-Em entrevista concedida ao DN, em 11 de Março, fez veementes 
ataques a censura, dizendo que “os censores são, na realidade, 
analfabetos e os que sabem ler, têm no máximo curso primário” 
-Interprete da música “canção dos inconfidentes” de autoria de Chico 
Buarque de Holanda e, Cecília Meireles, que serve de fundo para a 
peça “Os Inconfidentes” encenada no teatro municipal, de caráter 
nitidamente subversivo. 
-Pretende realizar, juntamente com outros, o festival da canção 
universitária, orientando-o em termos de protesto a atuação do 
governo. 
-Em declarações prestadas ao DN, em 9 de agosto, referindo-se a peça 
“Os Inconfidentes”, comentou que ela traduz o problema presente, só 
que em outra época. “Na época de Tiradentes como na atual os 
problemas são os mesmos: as injustiças continuam, assim como a luta 
dos oprimidos contra os opressores”. 
-Assinou o manifesto, condenando a intervenção dos países que 
integram o Pacto de Varsóvia, na Tchecoslováquia, acusando a Rússia 
de “super-potência imperialista”. 
-Faz parte do grupo que está deturpando a verdadeira finalidade do 
Teatro Municipal, transformando-o em um palco de subversão. 
Juntamente com Rogério Duarte, foi ao galeão receber o ator e 
produtor cinematográfico francês Jean Pierre Leon, comunista atuante 
que veio realizar um filme no Brasil320. 

 

Nesse documento, ficam explícitos alguns pontos. O primeiro é que o governo 

fiscalizava todos os possíveis opositores deles, não apenas os políticos, mas também os 

artistas, tudo poderia ser considerado subversivo até mesmo buscar um “comunista” no 

aeroporto. O segundo ponto evidenciado é que mesmo sendo considerada “subversiva”, 

“comunista”, Nara e a grande maioria dos outros artistas foram poupados no primeiro 

momento do governo ditatorial 1964-1968. O terceiro ponto é que o governo tinha 

convicção que a cantora era uma das “cabeças” do grupo, sendo considerada uma das 

lideranças. 

Mais dois documentos, chamam a atenção o primeiro que faz menção a Nara ser 

pertencente ao CISA (Centro de Informações e Segurança da Aeronáutica), datado de 

maio de 1971. O assunto do documento é Samuel Wainer (cunhado de Nara e dono do 

Jornal última Hora). O documento fala que Samuel foi cassado por ser subversivo, e que 

ele, com suas associadas Danuza e Nara Leão, continuavam em evidência e em posição 
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de prejudicar a revolução321. O segundo documento destacado é de maio de 1976 que 

traz uma ficha de atos subversivos de Chico Buarque de Holanda. No ano de 1966, as 

informações dizem que Chico, juntamente com Elis Regina, Gilberto Gil, Nara Leão, 

Edu Lobo e Geraldo Vandré, fazem parte do grupo filo-comunista, suas ações seriam 

desenvolvidas através da “Música de Protesto’’, que traria uma propaganda subliminar 

contra o governo322. 

O que destaco aqui é a importância dada pelos militares às ações da classe 

artística brasileira, tudo era observado, tudo era arquivado. Durantes as pesquisas outros 

documentos referentes às ações “subversivas” de Nara foram encontrados. Documentos 

que, por si só, dariam uma pesquisa. Há também de ressaltar que nem todos documentos 

foram guardados, muitos foram destruídos. Portanto, a quantidade de documentos 

relacionados á cantora produzidos no período militar pode ser maior. 

Para Marcelo Ridenti, as relações entre artistas e militantes políticos haviam se 

multiplicado na década de 1960, ele as sintetizou, então, em 4 possibilidades. Primeiro, 

os artistas que deixaram a arte para fazer política; segundo, os artistas que militavam em 

organizações de esquerda mas continuavam a fazer seus ofícios; terceiro, militantes que 

se identificavam com os artistas, mas sem fazer da sua existência uma dedicação a arte; 

e por último, artistas identificados com as esquerdas sem ser propriamente militantes, 

onde Nara se encaixaria. Eles acreditavam que a revolução estava em suas obras, 

intervenções públicas, sem ter a necessidade de ser militante323. 

Portanto, se as atividades artísticas consideradas “subversivas” não foram 

punidas até 1968, isso mudaria com o decreto do AI-5. O ato representou um 

endurecimento na repressão. Para Heloisa Buarque, foi um “segundo golpe”, uma nova 

derrota aos movimentos324. Para a historiadora Mariana Joffily, o AI-5 marca uma 

segunda fase do período ditatorial, que iria de 1968 até 1978 quando o AI-5 foi extinto. 

O quinto ato institucional trouxe um aumento da repressão com prisões, torturas, 

assassinatos325, os artistas que até então não teriam sofrido grande repressão começam a 

perceber uma mudança, como aconteceu com Gilberto Gil e Caetano Veloso que foram 

exilados em 1969, e Chico Buarque que foi convidado a sair do país, também em 1969. 

                                                             
321 Arquivo Nacional. BR_AN_BSB_VAZ_097_0108 
322 Arquivo Nacional. BR_AN_BSB_ZD_013_008 
323 RIDENTI, Marcelo. Brasilidade Revolucionaria. São Paulo: UNESP, 2010. pp. 95-96. 
324, JOFFILY, Mariana. O aparato repressivo: da arquitetura ao desmantelamento. In: REIS, Daniel 
Aarão; RIDENTI, Marcelo; MOTTA, Rodrigo Patto Sá. A ditadura que mudou o Brasil. Rio de Janeiro, 
ZAHAR, 2014. p. 164. 

325 HOLLANDA, Op. Cit., p. 69. 
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Nara Leão, na época casada com o cineasta Cacá Diegues, que era considerado 

subversivo pelos militares, saiu do país. Cacá Diegues já tinha ido ao DOPS dar 

depoimento a respeito de subversão. Tanto Gil quanto Chico, em seus depoimentos ao 

DOPS, haviam escutado dos seus interrogadores que eles queriam prender Nara, para 

Chico eles chegaram a descrever quais torturas seriam feitas326. Nara era considerada 

uma das “líderes” da música de protesto, seus depoimentos contra a “revolução” 

geravam incômodos. Portanto, com a maior repressão e perseguição aos artistas não era 

seguro ficar no Brasil. No fim de 1969, Nara e Cacá partem para o autoexílio em Paris, 

onde ficam até abril de 1971.  

Portanto observamos nesse capitulo uma cantora engajada, formadora de opinião 

que foi por diversas vezes contraria ao regime ditatorial instaurado no Brasil. Os 

depoimentos da artista tinham grande repercussão na mídia e a cantora por diversas 

vezes foi fiscalizada pela inteligência militar, por ser considerada uma opositora a 

ditadura. Após trabalhar o engajamento da cantora passaremos agora para o terceiro 

capítulo, no qual abordamos os trânsitos musicais na carreira da intérprete, como ela 

escolhia seu repertório, as redes de sociabilidade da qual fazia parte e os movimentos 

musicais dos quais participou. 
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Capítulo 3- “Meus Amigos São Um Barato”- A busca pela música 
popular 
 

3.1 A indústria cultural nas décadas 1970 e 1980 

 

No início da década de 1970, Nara Leão, Chico Buarque, Caetano Veloso, Edu 

Lobo, Gilberto Gil, Geraldo Vandré, Carlos Lyra, entre outros tantos artistas não 

estavam no Brasil. A década citada é também período de consolidação da televisão no 

Brasil, em específico período em que a Rede Globo se firma como uma das maiores 

emissoras do país327, e ainda período de crescimento vertiginoso nas vendas de 

discos.328 Com essa configuração, novos artistas ganham espaço na indústria musical. 

A televisão ganhava cada vez mais destaque e se consolidava em 1970, como 

carro chefe da indústria cultural brasileira329. Era necessário estar nessa vitrine para 

alcançar o sucesso, sendo que a performance do artista ganhava cada vez mais destaque. 

O LP vendia não mais a música, mas o artista. A figura do intérprete e do 

compositor/intérprete adquire maior centralidade. A interpretação musical confirmaria, 

dessa forma, que a música só existe mediante a “performance”. A criação da canção 

aconteceria assim: nasce do compositor, é mediada pelo intérprete e completada pelo 

ouvinte. O intérprete, então, seria não apenas o receptor, mas também o criador, uma 

vez que imprime sua marca nas canções330.  

 Além dos festivais, os programas de auditório televisionados adquiriam crescente 

importância para a projeção dos artistas. A televisão, que nos anos 1960 havia 

aproveitado do sucesso de artistas já conhecidos, utilizando muitos da rádio em seus 

elencos, agora produzia seus próprios artistas. Em 1978, já eram 15 milhões de 

aparelhos de televisão no país, três vezes mais que no inicio da década. A TV havia se 

tornado o lazer de todas as classes. Os programas de televisão procuravam artistas com 

grande apelo visual, e muitas vezes se uniam com as gravadoras criando intérpretes que 

seriam fenômenos de mídia. Artistas com pouco talento para música, mas com uma 

                                                             
327 HAMBURGER,Esther. Anos 70:Trajetórias -Teleficção nos anos 70:Interpretação da Nação.São 
Paulo.Ed. Iluminuras,2006 p. 49. 

328 BARCINSKI, Op. Cit. p. 40. 
329 HAMBURGER, Op. Cit., p. 47. 
330 LABOISSIÈRE,Marília.Interpretação Musical: A dimensão recriadora da “comunicação” poética. 
São Paulo:Ed ANNABLUME,2007.pp. 118-119. 
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presença de palco acima da média tornavam-se grandes vendedores de discos casos 

como Gretchen e Sidney Magal.331 

A indústria fonográfica crescia no Brasil, o número de consumidores aumentava. 

Por isso, era necessário aumentar a variedade de produtos, o que levava as gravadoras a 

investir em novos talentos. O faturamento da indústria fonográfica cresceu 1375% entre 

1970 e 1976332.  

Paralelamente, a venda de toca-discos também crescia, com um aumento de 813% 

entre 1967 e 1980. 333Junto com o aumento da venda de discos e fitas, aumenta também 

a contratação de novos artistas pelas gravadoras, e é nesse contexto que artistas vindos 

de diversas regiões ganham a oportunidade de gravar e consolidar suas carreiras. Ney 

Matogrosso, Fafá de Belém, Fagner, Kleiton e Kledir, Alceu Valença são nomes que 

foram, aos poucos, sendo incorporados à sigla MPB. Os artistas perseguidos, exilados e 

censurados continuavam ser  nomes de destaques na MPB, portanto os novos nomes 

tentariam se firmar entre eles334. Estar entre esses artistas era importante para ter 

evidência na mídia e conseguir um contrato com as gravadoras. Fagner, por exemplo, 

que iniciou sua carreira na década de 1970, tem sua obra avalizada por duas grandes 

intérpretes. Primeiro por Elis Regina, que grava a canção Mucuripe no álbum Elis de 

1972; e no ano seguinte por Nara Leão, que participa de duas faixas do disco de estreia 

do cantor Manera Fru-Fru, Manera. Sobre a importância de ser gravado por uma 

intérprete com reconhecimento da mídia o cantor diz: 

 

(...) a Elis lançando um cara novo eu fiquei muito conhecido todo 
mundo pedia música, esse período que eu morei na casa deles conheci 
muita gente, muita gente influente, então esse disco, eu fui lançado 
pelo O Pasquim também, que na época era a grande imprensa 
também, eles lançaram o tal do disco de bolso335, que o primeiro foi o 
João Bosco. Aliás, eu conheci a Elis no mesmo dia que o João Bosco 
também, a gente sempre comenta isso, e o João Bosco foi lançado 

                                                             
331 BARCINSKI, Op. Cit. p. 106. 
332  A Moderna Tradição Brasileira, Cultura Brasileira e Indústria Cultural. São Paulo: 
Brasiliense,1998., p. 127. 

333 Ibidem, p.127. 
334MORELLI, Rita de Cássia Lahoz. O campo da MPB e o mercado moderno de música no Brasil: do 
nacional-popular à segmentação contemporânea. Revista ArtCultura. Uberlândia : EDUFU , 2008, p. 93. 

335 Disco de Bolso. Eram compactos simples que acompanhavam o jornal O Pasquim. De um lado 
gravava um cantor/compositor já consagrado, do outro gravava um iniciante. Foram dois compactos 
lançados. O primeiro trazia Tom Jobim com Águas de Março e o estreante João Bosco com Agnus Sei, 
música de sua autoria com Aldir Blanc. O segundo traz Caetano Veloso gravando A Volta da Asa-Branca 
de Luiz Gonzaga e Zé Dantas e Fagner cantando Mucuripe, música de sua autoria em parceria com 
Belchior. <http://www.raimundofagner.com.br/CSpasquim_disco.htm> Acesso em: 20 de Set. 2014 
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pelo disco de bolso com Tom Jobim e eu fui lançado no segundo com 
o Caetano Veloso. Então estava tudo acontecendo, era um tal do meu 
nome o tempo inteiro na imprensa e a coisa toda, então esse meu 
primeiro disco já estava muito, “pô esse cara tá ai, um cara que tá todo 
mundo gravando”336. 

O cantor ressalta, que ele começa a ganhar visibilidade na mídia ao ser gravado 

por Elis. O mesmo acontecia com outros cantores, como João Bosco, Milton 

Nascimento. Portanto, fica evidente que os nomes já consolidados na dita MPB têm 

papel de destaque na carreira dos novos artistas. Ao ser questionado sobre a importância 

de ter iniciado a carreira com o apoio das duas intérpretes, o cantou afirma que isso 

“contou, contou demais” para um bom início de carreira337. 

O grande crescimento da indústria fonográfica na década de 1970 pode ser 

observado no quadro abaixo: 

 

Quadro 3- Crescimento da indústria fonográfica  na década de 1970 (em milhares de 

unidades) 

Ano LPs Compacto 
simples 

Compacto duplo Fitas 

72 11700 9.900 2.500 1.000 

73 15000 10.100 3.200 1.900 

74 16000 8.200 3.500 2.800 

75 16900 8.100 5.000 3.900 

76 24000 10.300 7.100 6.800 

79 39252 12.613 5.889 8.481 

Fonte:  Ortiz (1988, p. 127). 

 

Nesse período, aumenta não apenas o número de vendas dos LPs, como também a 

venda das fitas cassetes, produtos “novos” no mercado de bens de consumo. O número 

de discos comercializados anualmente salta de 25 milhões para 66 milhões, o número de 

discos vendidos triplica. Mostrando um crescimento da indústria fonográfica. Outro 

destaque no mercado fonográfico no período é a criação da Som Livre em 1969, 

pertencente às organizações Globo. Essa gravadora se especializou em trilhas das 

                                                             
336 Entrevista concedida pelo cantor e compositor Raimundo Fagner a Daniel Saraiva, na cidade de Natal, 
em 20 de Junho de 2013. 
337 Entrevista concedida pelo cantor e compositor Raimundo Fagner a Daniel Saraiva, na cidade de Natal, 
em 20 de Junho de 2013. 
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novelas produzidas pela Rede Globo. Em 1976, a gravadora se tornou líder do mercado, 

e em 1982 detinha 25% do faturamento total do mercado fonográfico brasileiro338. Com 

as novelas fazendo parte da vida dos brasileiros, era grande o destaque por fazer parte 

de uma trilha sonora, estar no horário nobre com altos índices de audiência permitia ao 

artista alcançar, muitas vezes, o estrelato. Foi o que aconteceu, por exemplo, com 

Ednardo na trilha da novela Saramandaia, caso referenciado no primeiro capítulo. 

Portanto, as gravadoras cediam seus fonogramas para a Som Livre com o intuito de 

fazer o artista ‘acontecer’. 

A socióloga Márcia Tostas Dias339 reforça as ideias de Adorno340, ao ressaltar que 

a repetição confere ao hit uma importância psicológica, tornando-o próximo, 

reconhecido e reconhecível. Essa repetição faz o ouvinte acreditar que a música já seja 

sucesso341. Portanto, a canção repetida em um veículo que tinha grande audiência seria, 

rapidamente, assimilada pela grande público. 

Ainda nos anos de 1970, a MPB viu sua expansão em vendas. Chico Buarque, que 

vendia entre 20 e 30 mil discos, em 1971 chegou a vender 300 mil cópias com o LP 

Construção; Elis Regina chega às 100 mil cópias com seu álbum de 1972342. Portanto, 

esses artistas começam a ser consumidos pela grande público. O brasileiro continuava 

preferindo os discos nacionais, entre 60% e 70% de vendas do mercado eram discos 

nacionais. Mas, para as gravadoras os discos internacionais davam mais lucros, uma vez 

que as matrizes já vinham prontas e não tinham gastos da produção343. 

Ressaltando o amadorismo das gravadoras, André Barcinski observa que muitas 

vezes as decisões nas gravadoras eram tomadas por gostos pessoais dos diretores. As 

pesquisas de mercado eram praticamente inexistentes, e a preferência do público nem 

sempre era levada em conta344. 

Guilherme Arantes foi um dos maiores fornecedores de música para as novelas, o 

cantor em entrevista para o livro Pavões Misteriosos, ressalta a influência de Guto 

Graça Mello, diretor musical das novelas na sua carreira. Ainda na década de 1970, a 

Som Livre começa a contratar artistas para seu cast, alguns exemplos são: Rita Lee, 

                                                             
338 ORTIZ, A Moderna... Op. Cit., p. 128. 
339 DIAS,Marcia Tosta.Os Donos da Voz:Indústria fonográfica brasileira e mundialização da cultura. 
Rio de Janeiro: Ed Boitempo,2000. p.52 
340ADORNO, Theodor.”Sobre a Música Popular”. In:Theodor W. Adorno. São Paulo: Ática. Grandes 
Cientistas Sociais, Nº 54, org. Gabriel Conh,1986., p. 125. 
341 DIAS, Op. Cit., p. 52. 
342 BARCINSKI, Op. Cit., p.40. 
343 Idem, Ibidem, p. 43. 
344 Idem, Ibidem, p. 39. 
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Moraes Moreira, Djavan e Guilherme Arantes. Todos esses artistas apareceram em 

diversas trilhas durante seus contratos com a gravadora. Em um disco, eles tinham mais 

de uma música participando das trilhas de novelas da Rede Globo, o que aumentava a 

vendagem do artista e a sua exposição na mídia. Para Pierre Bourdieu, aceitar aparecer 

na mídia faz parte do ser visto. O autor ressalta que, para a obra existir com 

continuidade, não havia outro recurso que não fosse o “aparecer” no vídeo. Para ele, a 

televisão tornou uma espécie de espelho de Narciso345, o aparecer fazia cada vez mais 

parte da vida artística. Portanto, fazer parte da trilha sonora era importante, pois atraia 

convites aos programas de auditório, o que aumentava a exposição do artista. Essa 

exposição era revertida em shows lotados, em venda de discos. Cabe aqui ressaltar que 

alguns artistas tentam não entrar nesse sistema, mas acabam sendo forçados por 

contratos com as gravadoras ou pela necessidade do sucesso para sobrevivência. Nara 

sempre evitou a exposição em demasia, mas ao retomar a carreira no fim da década de 

1970 participou de programas de auditório, como o do Chacrinha, gravou clipes do 

fantástico (que muitas vezes eram financiados pelas gravadoras), o que nos permite 

concluir que a Philips investia na artista, mesmo essa nunca tendo sido sucesso de 

vendas.  

Enquanto as gravadoras investiam em novos artistas durante a década de 1970, a 

crise de vendagem de discos no início dos anos 1980 muda a configuração das empresas 

de fonograma. A principal razão desse crescimento é relacionada com o “milagre 

econômico”, ocorrido durante os anos de chumbo da ditadura militar. De 1968 até 1973 

o PIB do Brasileiro cresceu, em média 10% ao ano.346 Já na década de 1980 o país 

diminui seu crescimento, inicia então uma recessão. Assistimos na década uma sucessão 

de planos econômicos( Plano Cruzado- 02-1986; Cruzado II- 11-1986; Bresser- 06-

1987; Verão- 01-1989). A taxa de inflação chegou ao recorde de 1.764% em 1989.347 

 

 

 

 

                                                             
345 BOUDIEU,Pierre. Sobre a Televisão. Rio de Janeiro: ZAHAR, 1997.pp. 16-17. 

346 BARCINSKI, Op. Cit. p. 40. 
347 TOSTES, Op. Cit. p.81. 
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Quadro 4 – Vendagem de Produtos e Faturamento da Indústria Fonográfica: Brasil-1982-

1990 

Ano Unidades 

(milhões) 

Faturamento 

(milhões U$) 

1981 45.419 250 

1982 60.000 365 

1983 52.457 260 

1984 43.994 210 

1985 45.153 225 

1986 74.366 239,1 

1987 72.626 187 

1988 56.013 232,8 

1989 76.975 371,2 

1990 45.225 237,6 

Fonte: Dias (2000, p. 82). 

 

O gráfico com os números do mercado fonográfico mostra uma inconstância e 

incerteza da vida econômica nacional. Após 1979 quando o país chegou a ocupar a 

quinta posição no mercado mundial, os números começam a decrescer. Anos de queda 

seguem períodos de alta e queda novamente. No fim da década pode ser observado um 

decréscimo no número de vendagens, se compararmos 1980 com 1990348. A crise do 

petróleo fez com que o material para a redução dos discos ficasse mais caro. O 

problema desencadeou uma maior racionalização das atividades das gravadoras, que 

reduziram seus elencos e passaram a atuar mais decisivamente na exploração de novos 

mercados, muitas vezes desenvolvendo produtos para nichos específicos, como o 

mercado de discos infantis. Os cortes de elenco atingiram em alto grau a música 

instrumental, a MPB de caráter experimental e os artistas que não traziam bons 

resultados em termos de vendagem349. 

                                                             
348 DIAS, Op. Cit. p. 81. 
349, VICENTE,Eduardo. Segmentação e consumo:a produção fonográfica.In :Art Cultura. N.16. 
Uberlândia:EDUFU,2008. p. 106.   
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Terezinha de Jesus, que iniciou sua carreira no selo Epic, gravava seu quinto LP 

em 1983. Em seu depoimento, podermos observar os rumos que a indústria fonográfica 

brasileira tomava. A gravadora, então, deixou bem claro à artista que, se o disco não 

tivesse uma vendagem satisfatória, ela seria dispensada: 

 

A gente fez um disco e se o disco não fosse o que eles esperavam de 
vendas, e não sei o que... por que o que eles querem é vender, né? E aí 
a gente não faria outro contrato. E aí foi dito e feito, o disco não 
vendia muito, eu saí e não fui mais nem lá350.  

 

E foi o que aconteceu, não apenas com Terezinha, diversos artistas foram 

dispensados na década de 1980, período em que grandes cortes eram realizados dentro 

das gravadoras. Entretanto, os artistas já consagrados da MPB tinham seus lugares 

garantidos. O processo de consagração desses artistas passa por uma “construção”, 

diversos artistas surgiram no período da década de 1960; entretanto, não são todos que 

continuam em destaque uma década depois. Não se pode precisar como foi essa 

“construção”, fato que a mídia impressa e televisiva teve grande importância nesse 

contexto. Para Paulo César Araújo, essa “construção” funciona como uma invenção da 

tradição, esses artistas com destaque na década de 1970 seriam fruto dessa junção da 

“tradição” do samba de morro com o da “moderna” batida bossanovista e as letras 

engajadas. Portanto, os descendentes dessa linha teriam destaque dentro do gênero 

MPB, sendo considerados os “fundadores” da sigla351. 

 Nara que inicia a década de 1970 fora do país grava pouco no período, apenas 

quatro discos nos anos 1970. Se compararmos as gravações das cantoras que iniciaram 

suas carreiras junto com Nara, essa diferença quantitativa é significativa. Na década 

referida, Elis Regina e Maria Bethânia gravam treze discos respectivamente, Gal Costa 

e Clara Nunes gravam dez discos cada, Rita Lee oito e Nana Caymmi cinco352. Por 

diversas vezes, foi ressaltado que Nara tinha como objetivo parar sua carreira, e 

praticamente fez isso na década de 1970. Suas gravações podem ter sido impostas pela 

gravadora, uma vez que a cantora tinha contrato vigente. As gravações são de 1972, 

1975, 1977 e 1978. Nara havia focado a família, a criação dos filhos e o curso de 

psicologia na PUC-RJ. No fim da década de 1970, Nara resolveu retomar sua carreira, 

fato que fica evidente na década seguinte. 

                                                             
350 Entrevista concedida pela intérprete Terezinha de Jesus a Daniel Saraiva, na cidade de Natal, no dia de 
Julho de 2013 
351 ARAUJO, Eu não sou... Op. Cit, p. 343. 
352 Disponível em: <www.memoriamusical.com.br>. Acesso em: 18 dez. 2014. 
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 Diferente do que aconteceu na década anterior, nos anos de 1980 Nara foi a 

intérprete que mais gravou entre as artistas anteriormente destacadas. Ao todo, foram 

nove discos (até 1989, ano de sua morte). No mesmo período, Nana Caymmi e Maria 

Bethânia gravam oito, Gal Costa e Rita Lee gravam sete353. 

Portanto, é interessante fazer essa análise de que mesmo tendo pausado sua 

carreira na década de 1970, na década seguinte Nara gravou um disco por ano, e 

manteve o contrato com a gravadora, no mesmo período em que diversos artistas 

estavam sendo dispensados do elenco. O que podemos ressaltar é que: primeiro, o nome 

de Nara já era sinônimo bom gosto musical. Mesmo atingindo apenas um nicho de 

público, ter a intérprete na gravadora era sinal de prestigio; segundo, o diretor artístico 

da Philips era Roberto Menescal, amigo pessoal da cantora como já abordamos, e a 

opinião dos diretores ainda tinha grande destaque durante a década de 1970. Esse fato, 

portanto, pode ter influenciado em relação à permanência da cantora na gravadora. 

Fazer parte dessa “tradição inventada” talvez tenha sido ponto central na carreira de 

Nara, conhecida por lançar talentos como Chico Buarque e por tirar do ostracismo 

sambistas como Cartola. A cantora ainda esteve presente na “criação” da Bossa Nova e 

ao lado dos Tropicalistas. Dessa forma, Nara fez parte de diversos movimentos que são 

considerados como a formação da MPB. Portanto, seu nome é destaque não apenas nas 

décadas de 1970 e 1980, prevalece até os dias de hoje. Trabalharemos um pouco a 

relação da intérprete com o movimento bossanovista. 

 

3.2 Nara e a Bossa Nova 
 

Como ressaltado no capítulo anterior, Nara rompeu com a Bossa Nova em 1964; 

portanto, mesmo já tendo lançado 10 discos, em nenhum deles gravou a Bossa 

tradicional, que abordava temas como o mar, o amor, a flor. Nunca havia gravado 

canções de Roberto Menescal, Ronaldo Bôscoli, Johnny Alf, e só tinha duas canções de 

Tom Jobim entre as faixas de seus discos. Essa reaproximação com o repertório da 

Bossa Nova tradicional só ocorre em 1971 no disco duplo Dez Anos Depois. Para os 

leigos, até as canções de protesto gravadas por Nara parecem hoje fazer parte do 

repertório Bossanovista, isso ocorre porque a forma de cantar era a tradução do seu 

estilo musical: uma voz contida, o uso do violão em diversas canções, uma apresentação 

intimista. Essa imagem faz parte de uma construção que revela tanto o papel 

                                                             
353 Elis Regina e Clara Nunes não foram citadas porque faleceram no início da década de 1980. 
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desempenhado pela cantora no início do movimento musical quanto o 

redimensionamento do gênero musical no Brasil nas décadas de 1980 e 1990.Também 

em  função das últimas gravações da cantora, em cinco dos discos finais lançados por 

ela, três trouxeram o repertório clássico do estilo, e dois são de versões de músicas 

americanas com uma roupagem bem Bossanovista, contando inclusive, com versões de 

Ronaldo Bôscoli. 

Podemos dizer que os anos 1960 exilou não apenas artistas, mas também estilos 

musicais, a Bossa Nova foi um deles. Com muito destaque no fim de 1950 e início de 

1960, o gênero sem forças ao ano de 1965. Alguns artistas abandonaram a Bossa 

tradicional e formaram uma vertente engajada, outros foram cantar na terra do Tio Sam, 

onde a Bossa ganhou muitos admiradores. Esse “exílio” vinha dos setores engajados da 

sociedade, a censura partia não apenas dos militares, mas também da patrulha do 

politicamente correto, da mídia, do mercado, das gravadoras354. Após o golpe, os setores 

culturais engajados consideravam o estilo musical vazio, uma vez que não traduzia a 

verdade do povo, sendo considerado elitista e alienado. Era, portanto, tudo o que 

deveria ser evitado pela esquerda cultural. 

Nesse contexto, a Bossa Nova chega em 1970 praticamente extinta no país. Em 

1971, Vinicius de Moraes se dedicava a sua parceria com Toquinho, Tom Jobim, João 

Gilberto, João Donato, que faziam suas carreiras nos EUA. Silvia Telles havia falecido 

em 1967. Wandá Sá tinha abandonado a carreira. Maysa, Leny Andrade e Pery Ribeiro 

não gravavam no Brasil há algum tempo. Roberto Menescal havia abandonado a 

carreira de artista para se dedicar a de diretor de gravadora. Dick Farney e Lúcio Alves, 

considerados precursores da modernização da música, estavam há anos sem gravar, o 

primeiro não gravava desde 1966, já o segundo desde 1964. Johnny Alf tinha gravado 

por último em 1966. Carlos Lyra tinha sua última gravação no Brasil datada de 1964. 

Baden Powell fazia suas gravações na França. De todos, apenas Nara e Marcos Valle, 

que era contratado da Odeon, gravavam frequentemente no país. 

Na reedição em CD do LP Saravá, de Calos Lyra, originalmente gravado no 

México em 1970, o produtor musical e historiador Arnaldo de Souteiro ressalta esse 

pouco espaço dado a artistas bossanovistas no país. 

 

(...)Qualquer estrangeiro desavisado que passasse pela Cidade do 
México, entre 1968 e 1971, poderia achar que era ali, e não Buenos 
Aires, a verdadeira capital do Brasil. Pelo menos em termos de 

                                                             
354 BACISNKI, Op. Cit., p. 75. 
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música, tal a quantidade de artistas brasileiros de passagem ou até 
mesmo residindo temporariamente na acolhedora cidade. Entre muitos 
outros nomes como Luiz Eça (liderando seu conjunto A Sagrada 
Família, que incluía Joyce, Nelson Ângelo, Novelli, Vitor Manga, 
Roseetc), o Tamba 4 (Laércio de Freitas, Bebeto, Ohana e Dorio 
Ferreira, volta e meia transformado em sexteto acrescido por Flora 
Purim e Lennie Dale), Luiz Carlos Vinhas & Bossa 3(com Octavio 
Baily e Ronnie Mesquita), Leny Andrade, Pery Ribeiro, Osmar 
Milito...  
... O motivo para tão fantástica acolhida?” No México, o povo adorava 
Bossa Nova, que já tinha saído de moda no Brasil, resume o lendário 
baixista Manuel Gusmão355  

 

O pesquisador cita uma infinidade de nomes que estavam no México, isso 

somando aos artistas que estavam nos Estados Unidos e na Europa. Com essas 

informações podemos perceber que a vertente musical citada não tinha espaço no Brasil, 

a Bossa Nova era considerada uma música elitista com letras alienadas, pelo setores 

culturais da esquerda. Após o golpe militar o movimento foi perdendo a articulação, 

uma vez que os nomes com mais destaque foram fazer carreira em outros países, 

enquanto os outros foram perdendo espaço no Brasil, por cantarem uma música não 

engajada. 

Portanto, 1971 pode ser visto como um ano em que houve uma tentativa de 

reviver o movimento bossanovista no país. Nara ainda estava na França, grávida de 

Isabel, sua primeira filha. Segundo a biografia da cantora, em Paris, ela havia se 

restabelecido com as musicas Bossanovistas, e tudo que ela tinha vontade de cantar 

eram essas músicas. Como era contratada da Philips, André Midani procurou a 

intérprete para que pudessem conversar sobre o seu próximo disco. Ao revelar sua 

vontade, o diretor disse à Nara que estava pensando a mesma coisa. Dessa forma, a 

cantora optou por realizar uma antologia da Bossa Nova, e gravou um disco duplo com 

24 canções356. Nara gravou as faixas com o acompanhamento da violonista Tuca. Ao 

enviar a gravação para o Brasil, o material foi entregue para o recém contratado diretor 

artístico Roberto Menescal, que resolveu modificar as harmonias das canções gravadas. 

Isso gerou, inicialmente, uma contenda com a intérprete que, algum tempo depois, 

percebeu que essas mudanças eram necessárias357. 

 

Tanto que Nara só foi gravar bossa nova em 1970, bossa nova Dez 
Anos Depois. Quer dizer, quando a bossa nova se retraiu, por causa da 

                                                             
355 DESOUTEIRO,Arnaldo.Encarte do CD Saravá, lançado em 2001.Pela gravadora Sony/BMG 
356 CABRAL, Nara Leão.. Op. Cit.., p. 144. 
357 Idem Ibidem, p. 147. 
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Revolução, nós mesmos falamos assim: “Opa, não tá pra gente... 
como é que a gente vai falar de barquinho na hora que o pau tá 
comendo aí, né?”. Então a gente teve essa consciência de falar... 
“Vamos”... Retrai um pouco, depois... Nessa retração vem Nara 
cantando bossa nova, dez anos depois e tal. Então, Nara só veio pra 
bossa nova muito tempo depois, apesar de ter sido um dos fundadores 
dessa coisa toda358. 

 

Roberto Menescal, em depoimento para esta pesquisa, reitera que Nara grava o 

estilo musical quando este já não tinha mais tanto espaço. A gravação da cantora 

certamente seria destaque, primeiro porque seria a primeira vez que a “musa da Bossa 

Nova” gravaria os grandes clássicos; segundo porque mais uma vez a cantora 

surpreenderia os críticos e público que não esperavam esse repertório naquele período. 

A gravação de Nara e a contratação de Menescal pode ter fomentado o inicio do 

renascimento da Bossa Nova no país. Ainda em 1971, Carlos Lyra é contratado pela 

Philips, o disco ...E no entanto é preciso cantar tem direção de Roberto Menescal e 

mescla canções bossanovistas tradicionais com engajadas. Aos poucos os artistas 

ligados à Bossa Nova vão voltando ao Brasil, mas o gênero ganha destaque inicialmente 

nos EUA, Europa, Japão, e posteriormente volta a ter destaque no país. 

Voltando ao disco Dez Anos Depois, podemos constatar uma predominância das 

canções compostas por Tom Jobim. Entre as 24 canções gravadas, 19 são de Tom e seus 

parceiros. Essa predominância pode ter ocorrido por dois motivos: primeiro porque, 

além de repertório vasto, Tom foi poucas vezes gravados pela intérprete; segundo 

porque Nara continuava brigada com Ronaldo Bôscoli, dessa forma nem suas canções 

nem as canções de seus parceiros como Roberto Menescal entrariam no disco. 

Na década de 1980, a Bossa Nova tem novo destaque no país, a grande maioria 

dos intérpretes do estilo já havia voltado para o Brasil e gravava frequentemente. Entre 

1984 e 1985, Nara grava três LPs no qual o estilo musical tem grande destaque, 

podemos especular o porquê dessas gravações, uma vez que a cantora sempre fazia 

novos projetos e buscava diversificar o repertório. 

Como vimos, as gravadoras na década de 1980 estão em um alto nível de 

profissionalização, focavam no mercado, venda, nichos específicos. Os produtos que 

não vendiam eram excluídos dos quadros das gravadoras, projetos experimentais muito 

comuns em 1970 tinham quase que se extinguido. Nesse contexto, a gravação de Bossa 

Nova por Nara era sucesso garantido (dentro dos parâmetros alcançados pela cantora), 

                                                             
358 Entrevista concedida pelo compositor Roberto Menescal a Daniel Saraiva, na cidade do Rio de 
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pois a intérprete tinha sua figura e interpretação muito associada a esse estilo. E as 

gravações poderiam ser vendidas para outros países onde o estilo tinha grande aceitação 

do mercado, um dos discos da artista foi gravado no Japão e, posteriormente, virou 

disco no Brasil. Isso pode exemplificar como a Bossa Nova atingia diversos mercados.  

Nara passava por problemas de saúde desde 1979, era difícil fazer projetos que 

demandassem um trabalho maior, como o de escolher repertório.  Roberto Menescal era 

o diretor artístico da gravadora e também um dos membros “fundadores” da Bossa 

Nova, o que pode ter influência nas gravações. 

O que vale ressaltar é que a cantora, em 1971, deu sua contribuição para o 

retorno da Bossa Nova no Brasil. Mesmo não ciente dessa importância, o disco de Nara 

fez com que público (classe média) e críticos olhassem mais uma vez para as canções 

do movimento. À medida que a ditadura vai perdendo espaço e iniciando a abertura 

política, a Bossa Nova vai ganhando mais espaço, pois as canções engajadas não fazem 

mais tanto sentido. No fim de 1980, as gravações desse gênero se multiplicavam, 

diversas dessas estavam presentes nas trilhas de novelas, a mídia tentava entender o 

fenômeno musical ao redor do mundo e o porquê de um estilo brasileiro fazer tanto 

sucesso fora, enquanto no país seu espaço era ínfimo. 

Portanto não é nossa intenção afirmar que Nara reintroduziu a Bossa Nova no 

mercado musical brasileiro, entretanto sua gravação em um período que o gênero estava 

“exilado” tem que ser destacada. Uma vez que atrai olhares para gênero. No próximo 

tópico trabalharemos com as redes de sociabilidades da cantora. Que desde muito cedo 

esteve cercada por pessoas com destaque na cultura e política nacional. O que ajudou na 

construção de seus discursos e sua forma de seguir a carreira.  

 

3.3 “Esse Mundo é Meu” - Nara e as redes de sociabilidade 
 

 

As relações de Nara Leão já foram ressaltadas em algumas partes do texto. 

Garota Zona Sul, filha de um advogado bem sucedido, irmã de uma modelo conhecida, 

cunhada  de um jornalista importante. Dona da casa que recebia os encontros da então 

embrionária Bossa Nova e, depois, noiva do jornalista Ronaldo Bôscoli, colunista do 

Jornal Última Hora.  

A cantora sempre esteve cercada de intelectuais, e também assumia esse papel, 

pois se posicionava dentro de um grupo, sendo formadora de opinião,  muitas vezes 
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questionada sobre temas do cotidiano, pela imprensa. Ao estudar a história das ideias e 

a história intelectual, Françoise Dosse359 aborda o que seria as redes de sociabilidade: 

 

(...)O segundo conector que permite uma reconstrução dessa história 
intelectual é o estudo dos meios, das redes de sociabilidade nas quais 
esse meio evolui. Dentre esses lugares privilegiados há o que Jean-
François Sirinelli qualifica de estruturas elementares de sociabilidade: 
as revistas que dão suporte ao campo intelectual, locais muito 
preciosos para analisar a evolução das idéias já que são locais de 
fomentação e de relações afetivas.  
 

O autor ainda destaca que essas “afinidades” não eram causais, nem um jogo de 

influências na busca pelo poder, mas sim um movimento de convergência, de 

aproximação recíproca360. Essa aproximação ocorria, muitas vezes, pelas proximidades 

de ideologias, projetos, ideias editorias. Ao observarmos as redes de relações da cantora 

Nara Leão podemos observar essa aproximação com setores da esquerda cultural. A 

cantora foi próxima do movimento cepecista, do Cinema Novo e uma das representantes 

da canção engajada. Pode-se observar uma afinidade de idéias cantora com esses 

movimentos e com seus integrantes. Fato observado em seus discursos, como podemos 

observar no capítulo anterior. 

Mas, o que poderia levar um sujeito a ser considerado um “intelectual”? O 

conceito é muito fluído, uma vez que seria difícil fixar um padrão para esse termo. 

Sirinelli361 destaca duas acepções dos intelectuais: “uma ampla e sociocultural, 

englobando os criadores e os ‘mediadores’ culturais, a outra mais estreita, baseada na 

noção de engajamento”362. 

A noção de engajamento reunia uma luta por um objetivo, baseada em 

testemunho e consciência. Esse intelectual estaria a serviço de uma causa363. Destaco, 

então, que Nara pertenceria as duas categorias ressaltadas pelo autor. Em primeiro 

lugar, por atuar como agente cultural, na busca pelas diversas vertentes musicais, 

gravando um repertório diversificado, avalizando novos compositores, redescobrindo 

antigos. Participa, do processo de institucionalização de sigla MPB, e sempre dizia 

“buscar” a música brasileira. 

                                                             
359 DOSSE, François. História e Ciências Sociais. Bauru: Edusc : 2004 p. 302. 
360 Idem, Ibidem p. 303. 

361 Idem, Ibidem, p.235. 
362 Idem, Ibidem, pp.242-243. 
363 Idem, Ibidem, p. 242. 
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Nara não era apenas uma intérprete, mas também uma pesquisadora da música 

brasileira, que pensava nossa música. Em segundo lugar, é engajada, pois a cantora 

lutou contra o governo ditatorial, e essa luta segue a classificação dada por Sirrinelli. 

Seria uma luta de ideias, manifestando sua oposição, dando depoimentos, assinando 

manifestos, tomando posição. Portanto, considero que a cantora se enquadre nas duas 

concepções de “intelectual” explanadas pelo autor. Para Napolitano, a canção engajada 

vinda da Bossa Nova, queria ser holofote que iluminaria a consciência nacional. Na 

direção de uma modernidade redentora, uma conscientização.364  

Cabe ressaltar ainda o meio de criação da artista, que coloca Nara em posição de 

destaque. Jairo Leão era um advogado bem sucedido, com boas relações, entre os seus 

amigos que frequentavam sua casa estavam o poeta Manuel Bandeira, o arquiteto Carlos 

Lessa, o diretor da Paramount Osvaldo Rocha, o escritor e desenhista Millôr 

Fernandes365. Essas são figuras de importância no cenário cultural brasileiro que 

frequentavam a casa de Nara Leão. Outro lado nas relações de sociabilidade da cantora 

é sua irmã. Oito anos mais velha que a cantora, Danuza foi modelo internacional e, 

desde cedo, fazia parte das colunas sociais de diversos jornais e revistas. Com 20 anos, 

já estava casada com o jornalista e dono do Jornal Última Hora Samuel Weiner, figura 

de relevância na imprensa e na política nacional,  Wainer sempre deixou claro suas 

relações e oposições políticas o que gerava apoiadores e opositores366. Sendo cunhada 

de Samuel, Nara consegue estágio no jornal do marido da irmã aos 16 anos. O que 

possibilita um contato da futura cantora com a mídia impressa. 

Dessa forma, fica evidente que Nara cresceu em um ambiente com grande 

riqueza cultural, e essas relações levaram logo o nome da cantora a relativa notoriedade.  

Nara nem havia gravado seu primeiro disco, mas já aparecia frequentemente na 

televisão, em colunas sociais carioca. Já era, portanto, uma figura conhecida. Sua obra 

só faria com que ficasse ainda mais em evidência.  

Essa relação de cantora com os diversos setores da mídia pode ser percebida na 

entrevista de Vinicius de Moraes ao semanário O Pasquim em agosto de 1969. O 

jornalista Tarso de Castro pede para que o poeta fale sobre a  intérprete, ressaltando, 

antes, que O Pasquim era um jornal parcial e que algumas pessoas “seriam do grupo 

                                                             
364 NAPOLITANO. A Síncope... Op. Cit., p.78. 
365 CABRAL, Nara Leão...,Op Cit., p. 35. 
366GOMES, Anita Ayres. Encontro Nara Leão. Rio de Janeiro: Azougue Editorial, 2014, p. 55. 
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deles”, mostrando uma ligação entre os jornalistas e alguns agentes culturais de outros 

setores. Vinicius367 respondeu: 

 

(...)A coisa maravilhosa que Nara tem é o bom gosto. Ela tem uma 
voz pequenina, precisa do microfone, não poderia viver sem ele, mas 
transmite cultura e bom gosto no que ela canta, daí o segredo de sua 
permanência como cantora. É também a escolha do repertório, a 
versatilidade. 
 

Dessa forma, podemos observar uma espécie de “grupo” no qual se pode 

perceber as redes de sociabilidade, cantora e jornalistas tinham ideias contrárias ao 

governo ditatorial, o que pode ter possibilitado a criação de um vínculo ou ressaltado 

algum já existente. Outro ponto corresponde ao elogio do poeta sobre o repertório da 

cantora, ao afirmar que ela transmitiria bom gosto e cultura, ideia similar à do 

“intelectual” que transmite um conhecimento.  

Outro exemplo dessa ampla rede de sociabilidade da cantora pode ser observado 

no LP Meus Amigos São um Barato, gravado em 1977. Considerado o disco de 

retomada da carreira da intérprete, vem depois de um hiato de dois anos sem gravação. 

No disco, a cantora convidou amigos para compor uma música para o disco e dividir os 

vocais da faixa. 

Entre os cantores convidados para o LP, pode ser observado um perfil 

abrangente, pois os compositores eram oriundos de diversos gêneros e movimentos 

musicais. A obra da Nara ajuda a observar que não existia um gênero/movimento 

intocável, a grande maioria dos artistas do período estudado tinha relações e 

proximidades, independente do “grupo” que faziam parte. Nas duas primeiras faixas 

temos Caetano Veloso e Gilberto Gil, vinculados à tropicália. O disco tinha também a 

participação de Erasmo Carlos,  ligado ao movimento da Jovem Guarda. Essa gravação 

é um primeiro passo para o disco só com canções de Roberto e Erasmo, que seria 

gravado no ano posterior. Temos ainda no disco João Donato e Tom Jobim, ligados à 

Bossa Nova tradicional; Carlos Lyra, à Bossa engajada; Chico Buarque e Edu Lobo, 

considerados MPB; Dominguinhos, relacionado à música regionalista. E ainda lançou o 

compositor baiano Nelson Rufino (mais uma vez lançando novos compositores, uma 

vez que para um compositor desconhecido participar de um disco no qual “grandes” 

nomes da música nacional fazem parte, era um prestigio). Não é intenção aqui 

                                                             
367COHN,Sergio;CAMPOS,Simone Org: Encontro Vinicius de Moraes. Rio de Janeiro : Azougue, 2007 
p. 127. 
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enquadrar um artista em determinado movimento musical, as classificações foram 

realizadas mediante os gêneros citados na bibliografia368, e aparecem no texto apenas 

para mostrar a abrangência do repertório da artista.  

Gravar um disco com compositores de grande importância nacional e ainda 

contar com a participação nas gravações não era algo usual, o disco mostra, então, uma 

artista cantando composições diversos artistas, de origens diferentes. O destaque aqui 

fica para as diversas relações da cantora no meio artístico. Nara transitava entre os 

diversos gêneros e movimentos musicais, reinterpretando gêneros no ostracismo ou 

dando credibilidade para alguns já existentes. A cantora ainda era bem quista no 

cinema, teatro, entre outros meios culturais nos quais executou trabalhos.  Essa 

multiplicidade da artista não a colocava em descrédito, seu nome se consolidou muito 

cedo, no início de sua carreira seu repertório já ganhava destaque entre os críticos 

musicais. 

A cantora tinha uma visão política da carreira de cantora. Era uma pesquisadora 

da nossa música e por isso transitava em vários movimentos musicais e espaços 

culturais (Teatro, Cinema). Essa visão política tem relação com suas redes de 

sociabilidades, desde cedo foi próxima de amigos que a levaram a conhecer a filosofia 

do CPC, que tinha como objetivo levar cultura para o “povo”. 

Em entrevista para o jornal Aqui em 1977, ao ser questionada sobre a ligação da 

política com a música a intérprete diz: 

Acho que continua tendo seu lugar a canção de protesto: acho que 

você pode continuar emitindo suas opiniões através da música. Só que 

isso não vai mudar as coisas, mudar não vai. Mas eu acho que você 

está dando a sua visão de mundo, você está, talvez, ajudando as 

pessoas pensarem problemas que não pensavam, como um livro, como 

um quadro, como uma entrevista, como uma reportagem. Eu acho que 

a música vale tanto quanto isso, mas o mundo da cultura não é o 

mundo da ação política. Eu acho que são duas coisas tem o mundo da 

cultura e o mundo da prática, da política. Agora, eu não acho que não 

se deva fazer protesto, eu acho que deve continuar fazendo.369 

                                                             
368  CALADO, Op. Cit; CASTRO, Rui. Chega de Saudade... Op. Cit; NAPOLITANO, A sincope …;Op 
Cit; VELOSO, Op Cit. 
369

 SUKUKI,Matias Junior; Vasconcelos, Gilberto. “Eu nunca gostei de cantar”. Jornal Aqui.SP, 14 de 
Junho de 1977. In: GOMES, Anita Ayres. Encontro Nara Leão. Rio de Janeiro: Azougue Editorial, 2014. 
p.126. 
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Antes dessa questão Nara havia falado sobre a crença do poder de transformação 

da cultura na década de 1960. A cantora disse que “Acreditava piamente, achava que ia 

mudar o Brasil”, que “tinha uma certeza inabalável que o Brasil e mundo iam mudar”. 

Ao ser questionado quando perdeu a convicção, qual teria sido “a ducha fria”, 

ela diz que não teve “ducha fria”, que foi acontecendo. Que a música de protesto havia 

virado um consumo, que outros cantores começaram a cantar protesto e ela não veria 

mais sentido, uma vez que o objetivo desses cantores seria mercadológico. Para ela 

“Quando outras pessoas que eu considerava muito reacionárias foram ficando 

subversivas, eu achei esquisito”.370 Nara deixa claro que tinha com objetivo de sua 

música não apenas entreter, mas também informar. Objetivo semelhante de seus amigos 

do O Pasquim, já citados, dos cantores Carlos Lyra e Sergio Ricardo, dos membros do 

Cinema Novo. E muitos outros, que faziam parte das relações sociais da intérprete. 

Em seus discos Nara chegou a gravar mais de uma vez músicas que enfatizavam 

a importância de cantar: 

Meu canto é uma lança  
                                                                         É som feroz  
                                                                         Meu irmão, contra o mal  
                                                                         Eu ergo minha voz  
                                                                         E ao lutar, se peco é por amor  
                                                                         Por isso me oferto  
                                                                         Em som feroz371  

 
 

      Faz escuro, mas eu canto 
           Por que amanhã vai chegar.  

                             Vem ver comigo, companheiro 
                                                                           Vai ser lindo 

      A cor do mundo mudar.  
                                        Vale a pena não dormir para esperar,  

                         Porque amanhã vai chegar.  
 

                         Já é madrugada, vem o sol  
                                                              Quero alegria.  

                                                                            Que é para esquecer o que eu sofria.  
                                                                            Quem sofre fica acordado 

       Defendendo o coração.  
                    Vem comigo, multidão 

      Trabalhar pela alegria.  
                          Que amanhã é outro dia 372 

 

 Nas duas canções podemos ver destacada a importância de cantar, esse cantar 
                                                             
370  Idem, Ibidem, pp.118-119. 
371 Trecho da canção  Diálogo, de Marcos Valle, Paulo César Valle e Milton Nascimento. Gravado no LP 
IV Festival da Música Popular Brasileira – Vol 2. Philips, 1968. 
372 Letra da canção Faz escuro mais eu Canto, de Monsueto Menezes e Thiago de Mello. Gravado no LP 
Manhã de Liberdade. Gravadora Philips, 1966. 
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entendido como um ato político, enquanto na primeira o canto ganha destaque como se 

fosse uma arma no segundo o canto vem com uma idéia de esperança, de um novo dia. 

A cantora traz outras músicas em seu repertório que destacam a canção como forma de 

luta, busca pela esperança ou forma de informar. Ao mesmo tempo que mostrava seu 

engajamento, deixava claro que não se sentia bandeira de nada, ao rebolar em um show 

imitando Carmem Miranda, ela teria provocado a ira de pessoas que a consideravam 

uma das bandeiras do protesto. Portanto deixava claro que não queria se limitar.373 

Nara sempre explicitou o caráter político de sua obra, buscava informar com 

suas canções, para tanto foi não apenas uma intérprete, mas também uma pesquisadora 

da música brasileira. Diferentemente de alguns artistas engajados que rejeitavam 

algumas vertentes da canção brasileira, Nara fez o contrario. Como visto anteriormente, 

a cantora integrava as diferenças, seu discurso era aglutinador, e sua obra é um exemplo 

disso. O disco citado anteriormente tem essa característica de englobar diversas 

vertentes de nossa canção e não separar. Cabe agora fazer a relação da intérprete com o 

Samba, gênero ajudou a tirar do ostracismo.  

 

 

3.4 “Meu Samba Encabulado” - Nara e o Samba 
 

Já foi observado neste trabalho que alguns autores citam  Nara como uma das 

responsáveis por tirar o samba de morro do ostracismo no início da década de 1960374. 

No ano de 1983, Nara lança o LP Meu Samba Encabulado, o que reafirma a 

proximidade da cantora com o gênero musical. Não que ela tivesse afastado dele, nem 

que ela seria uma sambista ao gravar esse disco. Mas, podemos observar uma cantora 

mais uma vez preocupada com a cultura popular. E mais que isso, com o futuro da 

música brasileira. Novamente, mesmo que involuntariamente, Nara aparece como porta-

voz de problemas enfrentados por sambistas. 

Para Paulo César Araújo, a música na década de 1960 e 1970 havia passado por 

uma construção, haveria dois tipos de vinculação: a dos artistas ligados à 

“modernidade”, como Tom Jobim, João Gilberto, entre outros que eram, em sua grande 

maioria, vinculados à Bossa Nova ou que foram influenciados pelo movimento; ou a 

                                                             
373 “Resolvi Assumir o medo para voltar a cantar”. Jornal O Globo. RJ, 22 de Fevereiro: In:GOMES, 
Anita Ayres. Encontro Nara Leão. Rio de Janeiro: Azougue Editorial, 2014 pp.100,101. 
374 CABRAL. Nara Leão... Op Cit; NAPOLITANO. A Síncope... Op. Cit.,;SOUZA. Op. Cit. 
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dos artistas ligados à “tradição”, estariam inseridos os sambistas de morro como Cartola 

e Ismael Silva375. 

A junção da tradição da “modernidade” com a “tradição” formaria a MPB. Os 

artistas ligados e essa nova sigla cantavam as “raízes” da música brasileira, mas com 

uma roupagem mais moderna376. Nara Leão pode ser considerada como um dos artistas 

que participavam dessa junção dos conceitos, uma vez que sua forma de cantar era 

referencial do gênero bossanovista, já seu repertório era eclético, englobando diversas 

vertentes da canção nacional. 

Entre as décadas de 1920 e 1950, o samba enfrentou altos e baixos; na década de 

1920, ele começa a ganhar espaço entre a elite brasileira. Na década de 1930, ele vai ser 

resignificado, passando a “significar” a própria brasilidade. O estado varguista usa do 

gênero musical para a construção de elementos da nacionalidade, demonstrar uma 

unidade do país377, desde então o estilo musical começa a ser difundido por outros 

estados, contudo o samba era praticamente carioca. Nos anos 1940, o samba começa a 

perder força. O mercado da música popular e seus veículos principais encontravam cada 

vez mais abertos para outros gêneros musicais, que acabam sendo concorrentes do 

Samba, até então considerado a principal vertente da música brasileira378. Na década de 

1950, o samba canção ou a música de dor de cotovelo tem seu auge, é a famosa era do 

rádio. Segundo críticos dessa época, nesse período se consumia muito mais a vida dos 

artistas do que a música deles379. Era início da revista do rádio, das “macacas de 

auditório”, dos concursos que elegeriam as rainhas do rádio.  

Marcos Napolitano endossa a teoria de Paulo César de Araújo ao afirmar que a 

MPB é uma sigla que tenta sintetizar a “tradição” e a “modernidade”. Mas, ressalta que 

a formação da sigla é bem mais complexa e envolve outras variáveis nessa 

institucionalização.380 

Jairo Severiano, outro pesquisador musical, compreende a Era de Ouro do 

Samba entre os anos de 1930 e 1940, ou seja, uma década. Segundo ele, quase todos 

intérpretes e compositores incluíram samba em seus repertórios nesse período381. Já em 

relação à era do rádio, que ele chama de período de transição, para ele compreende o 

                                                             
375 ARAUJO, Eu não sou... Op. Cit., p. 343-342. 
376 Idem, Ibidem, p. 343. 
377 NAPOLITANO, A Síncope Op. Cit., p. 23. 
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 Idem, Ibidem, p.58 
379 Idem, Ibidem, p. 60. 
380 Idem, Ibidem, p. 109. 
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SEVERIANO, Jairo;.Uma História da Música Popular Brasileira. São Paulo: Editora 34,2008 p. 174. 



136 
 

período entre 1946 e 1957, antes do estouro do LP Chega de Saudade, marco da Bossa 

Nova382. A divisão feita por Jairo Severiano segue uma linha adotada pela maioria dos 

críticos musicais e pesquisadores da música popular, em que o samba é o representante 

por excelência da música brasileira. A MPB modernizou esse estilo musical, e ainda se 

apropriou de outros gêneros que fariam parte das raízes culturais brasileiras. O que não 

se enquadra nessa linha evolutiva é praticamente descartado, não recebe destaque da 

mídia, nem de pesquisas. Um dos grandes exemplos ocorre com os cantores do rádio, 

considerados do período de “transição”, são poucos os trabalhos sobre esses artistas e 

esse período. Essa “construção” de uma música oficial brasileira acaba excluindo 

gêneros, artistas e momentos da nossa história cultural.  

Sobre o surgimento do samba, Mauricio Barros de Castro elenca duas versões, a 

primeira de que o estilo surgiu na década de 1910, influenciado pela comunidade baiana 

e pelo maxixe. E a outra que corresponde ao seu surgimento, nas décadas de 1920 e 

1930, nos subúrbios e morros cariocas383. O autor também salienta o esquecimento 

enfrentado pelos sambistas tradicionais nas décadas de 1940 e 1950. Os representantes 

das comunidades não tinham espaço nas rádios, e suas músicas, quando cantadas, eram 

gravadas por outros intérpretes384. Mesmo quando compunham músicas de sucesso 

nacional, esses compositores continuavam levando uma vida muito simples, uma vez 

que a distribuição dos direitos autorais era pífia385. 

O ressurgimento do samba do morro acontece a partir da busca do CPC pela 

cultura popular, isso na década de 1960. Nessa busca, começam a surgir parcerias entre 

compositores tradicionais do morro e compositores pertencentes à classe média 

brasileira, mas que buscavam as “raízes” musicais do Brasil386. 

Barros destaca o enorme sucesso das canções Luz Negra, Diz que fui por aí e O 

sol nascerá, dos compositores Nelson Cavaquinho, Zé Kéti, Cartola e Elton Medeiros, 

respectivamente, todas gravadas por Nara em 1964. Para ele, o sucesso das canções 

reafirmava que para uma canção de “Morro” fazer sucesso ainda era necessária uma 

mediação de um representante da classe média387. 

                                                             
382 Idem, Ibidem, p. 273. 

383 CASTRO, Zicartola Op. Cit., p. 41. 
384Idem,  Ibidem, p.55. 
385 Idem, Ibidem, p.66. 
386 Idem, Ibidem, p. 73. 
387 Idem, Ibidem, p.74. 
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Há, dessa forma, a invenção de uma música que representaria nossa 

nacionalidade reafirmada nesse período. O samba foi o gênero “escolhido” como 

representante da brasilidade, e Nara faz parte desses artistas que respaldariam esse 

gênero musical. Destaco que a cantora ganhou ênfase em diversas obras sobre a história 

musical recente, essa relevância será abordada mais tarde no texto. 

Voltando ao disco de 1983, analiso duas músicas que traduzem as preocupações 

com o samba no período da gravação. A primeira é a canção 14 anos, de Paulinho da 

Viola, gravada por ele pela primeira vez em 1966. 

 

Tinha eu 14 anos de idade 
Quando meu pai me chamou  
Perguntou-me se eu queria 

Estudar filosofia 
Medicina ou engenharia 
Tinha eu que ser doutor 

Mas a minha aspiração 
Era ter um violão 

Para me tornar sambista 
Ele então me aconselhou 
Sambista não tem valor 
Nesta terra de doutor 

E seu doutor 
O meu pai tinha razão 

Vejo um samba ser vendido 
E o sambista esquecido, 
O seu verdadeiro autor 
Eu estou necessitado 

Mas meu samba encabulado 
Eu não vendo não senhor388 

 

Paulinho da Viola é filho de Benedito César Ramos de Faria, violonista do 

conjunto Época de Ouro. Desde criança, ele conviveu com músicos como Pixinguinha e 

Jacob do Bandolim, que frequentavam sua casa. Embora seu pai quisesse que o filho 

seguisse outra carreira que não a de músico, Paulinho da Viola começou a estudar 

violão sozinho e, aos poucos, foi se profissionalizando. A letra da música acima tem 

muito da vivência do compositor, uma vez que seu pai não queria que ele seguisse a 
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carreira de músico389. Nela também o compositor critica uma prática recorrente no 

mundo do samba, a venda de letras ou de parcerias. Compositores do morro vendiam 

suas canções para conseguir ganhar um pouco de dinheiro, pouco porque essas músicas 

eram vendidas por valor irrisório. Essa venda pode ser entendida de outra forma, uma 

vez que os sambistas eram gravados por vários artistas, mas não recebiam um retorno 

suficiente, uma vez que os direitos autorais não davam um retorno justo.  

A gravação de Nara pode ser vista como uma crítica a esse esquecimento do 

sambista, uma vez que durante sua carreira a cantora gravou diversos deles, sendo 

considerada uma das responsáveis por lançar luz sobre esses compositores do morro. 

Pode ser vista também como a trajetória seguida pela artista, uma vez que pertencente a 

classe média carioca e ouviu por diversas vezes que ser cantora não era uma profissão 

para sua posição social.  

A segunda canção é como será Ano 2000, de Padeirinho390
. Criado no morro da 

Mangueira, o compositor começou a compor com 12 anos, fez parte da ala dos 

compositores da escola de samba. Compôs diversas músicas, mas não chegou a ser um 

nome muito conhecido fora das rodas de samba. 

 

Como será daqui para o ano 2000? 
Como será o nosso querido Brasil? 

Como será o morro sem os barracões? 
Como será o Rio sem as tradições? 

Será que no ano 2000 as escolas de samba irão desfilar? 
Será que haverá carnaval? Será? 

Daqui para o ano 2000 só Deus sabe como será 
E o povo do Brasil verá 

Como será?391 

 

A canção faz uma crítica à “profissionalização” das escolas de samba, cada vez 

mais voltada para os turistas, esquecendo das “tradições” e da comunidade. Sérgio 

Cabral, em Escolas de Samba do Rio de Janeiro, fala sobre essas críticas a respeito da 

quebra das tradições. Em 1982, a Escola de Samba Império Serrano abordou o “fim das 

tradições”, e no samba diversas críticas eram feitas, entre elas contra as grandes 

                                                             
389 Paulinho da Viola. Até 1964 exerceu as carreiras de músico e bancário paralelamente. Em 1964 
abandonou a carreira de bancário para dedicar apenas a de músico.  ALBIM, Op. Cit., p.560. 
390 http://www.dicionariompb.com.br/padeirinho Acesso em 20 de Jan 2015. 
391 Letra da canção  Como será o Ano 2000, de Padeirinho. Gravado no LP Meu Samba Encabulado. 
Gravadora Philips, 1983. 
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alegorias que escondiam os sambistas. O samba agradou, pois a escola foi a vencedora 

de 1982392. A comercialização do carnaval é destacada em outro ponto do livro, como o 

exemplo do ano de 1984 em que os lugares destinados à população pobre foram 

ocupados por mesas e cadeiras, vendidas a preços inferiores ao dos camarotes e 

superiores os da arquibancada. Para o autor, o faturamento falava mais alto do que a 

preocupação em oferecer ao “povo” a diversão carnavalesca393. 

As duas canções podem ser observadas ainda como um engajamento ideológico 

de Nara, que continuava fazendo críticas ao sistema através de sua obra. Ao trazer o 

samba de morro ou o “tradicional” para seu repertório, a cantora vai em busca das 

“raízes” musicais brasileira. A diferença é que em 1983 o samba já é um gênero 

consolidado, bem quisto por grande parte dos brasileiros, destaque na voz de intérpretes 

como Alcione, Clara Nunes e Beth Carvalho, cantoras associadas a esse ritmo. Essa 

abertura que o gênero experimenta na década de 1980 tem influência do disco de 1964, 

que lançou Nara lançou no mercado discográfico. O disco de estréia da cantora da 

visibilidade para os compositores de Samba, a cantora gozava de grande popularidade 

no inicio de sua carreira, em especial com a classe média. Era recorrentemente 

entrevistada por jornais, fazia participações em programas de televisão. Ainda ajuda na 

repercussão do disco o fato da cantora até então vinculada à Bossa Nova, gravar sambas 

no seu primeiro disco. O que contribui para a visibilidade não só da artista, mas, dos 

compositores por ela gravados, e consequentemente para o gênero do qual eles faziam 

parte. 

  Após abordarmos a relação da cantora com a Bossa Nova e com o Samba, 

teceremos agora as relações da intérprete com outros movimentos musicais. 

 

3.5 “O Canto Livre de Nara”- Nara e os movimentos musicais 

 

Após analisarmos a relação de Nara Leão com o samba e com a Bossa Nova, 

trabalharemos nesse tópico a proximidade da cantora com três movimentos/momentos 

da música popular brasileira. São eles: a Tropicália, a Jovem Guarda e a Explosão da 

Música Nordestina na década de 1980. 

                                                             
392CABRAL, Sérgio. Escolas de Samba do Rio de Janeiro.Rio de Janeiro: Lazuli,2011. p.239. 
393 Idem, Ibidem, p. 249. 
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Anteriormente, já abordamos a relação da cantora com a Tropicália. Além de ter 

participado do LP Panis et Circencis, em que gravou uma faixa e está presente na capa, 

a cantora ainda participou de shows de lançamento do disco. Nara  estava próxima de 

Caetano e Gil desde que tinha feito sua viagem pelo Nordeste, a mesma em que 

conheceu Maria Bethania e a indicou para substituí-la no espetáculo Opinião. Participar 

do projeto tinha tudo a ver com a forma como Nara conduzia sua carreira, buscando 

novos artistas, compositores, e estando presente em diversos momentos da música 

brasileira. A proposta do movimento foi feita por Gil e Caetano a outros artistas em uma 

reunião, na casa de Sérgio Ricardo. Sobre essa reunião o compositor diz: 

 

Foi o seguinte, eu tinha um outro projeto, o meu projeto era o mutirão. 
Que era uma junção de todos para fazer uma coisa.  Mas o Caetano 
deu para trás, o Gil topou. Quer dizer, o Gil queria fazer. Mas ai eu 
senti que não tinha muita força aquilo não porque as pessoas estavam 
começando a ficar muito divididas e uns preferindo abrir mão para 
mídia e ir para a mídia. E outros deixando de fazer música assim e 
assado para fazer de uma outra forma e ai eu resolvi parar com o 
projeto e nasceu a Tropicália. E ai queriam me puxar para a Tropicália 
mas eu não entrei nesta porque era uma coisa muito ligada ao sistema 
e eu não estava.394 

 

Para Sérgio Ricardo, o Tropicalismo seria um projeto mercadológico, que 

diluiria a canção brasileira com influências estrangeiras. O cantor, que há muito havia 

rompido com a Bossa Nova e tinha em seu repertório e trajetória um engajamento, não 

considerou coerente aderir ao movimento. 

Outro personagem que também esteve presente na reunião foi Dori Caymmi, que 

segundo Gil dizia: “Na minha casa não toca Beatles”395. Em entrevista, Dori fala sobre o 

nascimento da Tropicália: 

 

E existia um grupo deste movimento Tropicália que Guilherme Araújo 
o Gapa, que era o produtor deles começou a criar esta coisa... na 
cabeça e o Caetano, Gil e Duprat e aquele negócio de colocar quatro 
caras tocando guitarra e não sei o que, aquela postura de grupo de 
rock. Então você pega o Sem Lenço e Sem Documento(Alegria, 
Alegria) é uma marcha comum. Tem aquele pam-pam-pam. E vem 
aquela coisa, caminhando contra o vento, sem lenço e sem 

                                                             
394 Entrevista concedida pelo cantor e compositor Sérgio Ricardo a Daniel Saraiva, na cidade do Rio de 
Janeiro, em 20 de Agosto de 2014.   
395 GIL; ZAPPA. Op. Cit., p. 122. 
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documento396 que é uma música bonita do Caetano. Mas que não tem 
nada a ver com este negócio. É tudo presepada como diziam na Bahia. 
Deve ser de presépio, deixa de presepada. Eu não sou baiano, eu sou 
carioca, mas o meu pai falava muito estas coisas. Mas e Gil que fez 
Domingo no Parque que era uma música linda, e super brasileira. E se 
você pegar os Mutantes ali não tem nada que ver. Nada, nada que ver. 
É simplesmente aquela ânsia de garoto. Inclusive desafinado para 
burro. Não tinha um retorno perfeito e então era muito esculhambado 
a coisa toda se você fosse ver. Era uma organização esculhambada. 
Mas Domingo no Parque é uma música excelente se você for ver, é 
uma música com todas as características da Bahia, do berimbau. E isto 
tudo tem um sabor que foi disfarçado com esta coisa e ai virou a 
Tropicália e não sei o que.397 

 

 Como pode ser observado, tanto Dori Caymmi quanto Sérgio Ricardo 

enxergaram, a princípio, a Tropicália como um movimento midiático que, talvez, 

incentivasse a alienação, ou seja, o contrário do projeto que eles e outros compositores 

seguiam. Nara foi à única pessoa presente nessa reunião que resolveu aderir ao 

movimento, como já ressaltamos no primeiro capítulo. 

O LP antológico do movimento conta, então, com a presença de Caetano Veloso, 

Gilberto Gil, Tom Zé, Gal Costa, Nara Leão, Os Mutantes, e os poetas Carlos Capinam, 

Torquato Neto e o maestro Rogério Duprat. Carlos Capinam, um dos participantes, 

conta como aderiu ao movimento: 

 

Foi um chamado de Gil, ele me manda alguma coisa pedindo para 
fazer Miserere Nobis que era uma canção para ele. Da mesma forma 
que eu fui para uma reunião em São Paulo onde havia um manifesto 
escrito por Caetano que foi incorporado a capa do disco Manifesto 
Circense, este já havia sido escrito por Caetano quando eu cheguei e 
participei de uma reunião embora o movimento não fosse isto e nem 
incorporasse isto mas foi a primeira vez que eu experimentei maconha 
e acabei dormindo sem ver todo o processo da reunião. Vi o começo 
onde as coisas estavam postas e eram necessárias coisas e 
acompanhava da forma mais profunda e integral, tanto é que eu 
escrevi o texto com Torquato Neto que é uma verdadeira catarse, 
talvez até impublicável no sentido assim de sua radicalidade escrito 
por mim Torquato e depois montado, semi-montado por Celso 
Martinez Correia.398 

 

                                                             
396 Dori Caymmi canta um trecho da música. 
397 Entrevista concedida pelo cantor e compositor Dori Caymmi a Daniel Saraiva, na cidade do Rio de 
Janeiro, em 26 de Fevereiro de 2014.   
398 Entrevista concedida pelo compositor José Carlos Capinam a Daniel Saraiva, na cidade de Salvador, 
em 26 de Maio de 2014. 
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Ao ser questionado sobre que mudança a Tropicália trouxe para a música 

brasileira, ele diz: 

 

Olha, muda o comportamento no palco. Muda em termos sociais, 
adota posturas comportamentais inteiramente diferentes. Abre esta 
questão do que é música brasileira e o que é música estrangeira como 
coisas estanques, este separatismo e esta coisa e favorece o 
pluralismo, a ascensão do pluralismo, da diversidade que vão a partir 
daí serem consideradas a questão da própria composição a partir de 
instrumentos que eram tidos como exógenos na música popular 
brasileira eles são incorporados imediatamente. E este divisor do que é 
estrangeiro e do que é brasileiro de certa forma também acaba porque 
o nacionalismo protetor, favorecia, vamos dizer assim ficava no 
samba. Mas até as formas regionais como baião e etc. e tal eram 
excluídos sem muita coisa. Eram retirados de cena sem muita...399 

 

Para o poeta, o movimento trazia não apenas o estrangeirismo; mas, também, 

gêneros musicais considerados menores, regionais. Um exemplo é a grande 

proximidade de Gilberto Gil com a obra de Luiz Gonzaga, o cantor deixava claro que 

tinha grande influência do artista pernambucano. Ao ser questionado sobre as lideranças 

do movimento, Capinam destaca os papeis de Caetano, Gil e Tom Zé. O movimento, 

que envolvia outras áreas artísticas, inovava na sonoridade, no palco, na poesia. Talvez, 

esse excesso de inovação tenha gerado não apenas a repulsa de alguns setores da recém 

instaurada MPB, como também dos militares. Gil e Caetano foram dois dos poucos 

artistas brasileiros a serem obrigados a deixar o país. A grande maioria deixava o Brasil 

com medo das ameaças ou depois de infindáveis interrogatórios.  

 Gilberto Gil narra em sua biografia os acontecimentos antes do exílio. No dia 27 

de dezembro, os policiais bateram na porta de Caetano, de Gil e de Geraldo Vandré. O 

objetivo, a princípio, seria realizar um depoimento no Rio de Janeiro. Entretanto, só os 

dois primeiros foram encontrados. Eles seguiram em uma viatura policial para a capital 

da Guanabara, onde foram interrogados, e detidos para investigações. Os dois ficaram 

uma semana na solitária e depois mais uma semana dividindo a sela com outros presos. 

Nesse mesmo período, Caetano e Gil tiveram seus cabelos e barbas raspadas e passaram 

por mais uma transferência. Eles ficaram mais um mês e meio presos, até que foram 

condenados à prisão domiciliar em Salvador, lugar onde ficaram mais quatro meses, até 

                                                             
399 Entrevista concedida pelo compositor José Carlos Capinam a Daniel Saraiva, na cidade de Salvador, 
em 26 de Maio de 2014. 
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serem convidados a deixar o país. Os dois ficaram até 1972 na Inglaterra, até receberem 

permissão de voltar a viver no Brasil.400 

 No meio musical brasileiro, pode se dizer que os cantores foram dos mais 

castigados, uma vez que, além de presos, eles foram obrigados a sair do país, 

enfrentaram vários interrogatórios na cadeia e tiveram cabelos e barbas raspados. Talvez 

Vandré tenha sofrido a mesma coisa. Mas a história deste cantor ainda permanece 

obscura. O que se sabe é que ele fugiu do país em 1968 e só voltou em 1973, e na sua 

volta disse que não sofreu nenhuma agressão dos militares. O compositor tem hoje uma 

grande ligação401 com a FAB (Força Aérea Brasileira), o que faz de sua história um 

grande mistério. 

 O grande questionamento é: por que eles? Chico Buarque ou outro artista não 

teriam na época letras mais questionadoras e contrárias ao regime? Gil e Caetano, e o 

movimento Tropicalista, representavam não apenas uma afronta ao governo, mas 

também uma afronta aos costumes vigentes na época. Roupas coladas (consideradas não 

apropriadas para os homens), curtas, cabelos e barbas grande, um visual muito próximo 

da androginia e uma ideologia que remetiam ao universo hippie. 

Essa questão comportamental talvez fosse mais agressivamente punida do que as 

letras de cunho reivindicativo (que não atingiam toda população, como mencionamos 

anteriormente); entretanto, a imagem televisiva já tinha grande importância na vida dos 

brasileiros e tinha alcance maior do que as próprias músicas e esses artistas estavam 

constantemente em programas televisivos. Um exemplo de que essa transgressão na 

televisão incomodava é o que aconteceu com a cantora Maria Alcina, a artista foi 

censurada por comportamento. De voz grossa, com jeito espalhafatoso e usando 

fantasias, a cantora confundia o público que não sabia se ela seria mulher ou homem. 

                                                             
400 GIL; ZAPPA, Op. Cit., pp. 131-137. 
401

 O cantor fugiu do Brasil em 1968 quando teve informações que seria preso. Passou pelo Uruguai, 
Chile e França durante o exílio. Voltou no ano de 1973. Desde então não gravou mais discos. Em 
entrevistas diz que continua compondo. Mas a única composição de Vandré conhecida depois de seu 
exílio é Fabiana, apresentada em 1994, é uma canção que louva a FAB e Aeronáutica. Essa composição 
gerou grande polêmica uma vez que o cantor era reconhecido pelo repertório engajado, e sua música Pra 
Não dizer que não falei das flores é uma das canções referência contra o regime militar. Em dezembro de 
1999 o compositor compareceu em um almoço em homenagem ao brigadeiro Walter Brauer no Clube da 
Aeronáutica. Em 2010 depois de décadas sem gravar depoimentos Geraldo Vandré concede uma 
entrevista ao canal de notícias Globo News. O local da entrevista escolhido pelo cantor foi o Clube da 
Aeronáutica no Rio de Janeiro. http://g1.globo.com/platb/geneton/2010/09/21/geraldo-vandre-especial-
tudo-o-que-o-grande-mudo-da-mpb-disse-na-primeira-gravacao-que-faz-para-uma-tv-depois-de-decadas-
hoje-ele-garantenao-existe-nada-mais-subversivo-do-que-um-subdesenvolvi/ < Acessado em 20-01-
2014>; PIMENTEL, João. Vandré versus Vandré. Jornal O Globo. RJ.26 de Fevereiro de 2000; Vandré 
volta e diz que é pra ficar. Jornal O Globo. RJ. 19 de Agosto de 1973 
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Junto com a postura transgressora, as letras de duplo sentido e a interpretação sensual 

fizeram com que a artista fosse vetada da rádio e da TV.402 

Essa grande transgressão pode ter sido o motivo que levou Caetano e Gil à 

prisão. Nara, como dissemos anteriormente, tinha o nome citado em interrogatórios de 

outros cantores, e acabou deixando o país em 1969. 

Mas, voltando ao papel da cantora no movimento tropicalista, o poeta Capinam 

diz: 

 

Nara estava entre os baianos como se estivesse entre os cariocas ou 
ingleses, ou americanos. Sem nenhuma coisa, o que é a Bossa Nova 
senão este movimento de incorporar linguagens e produzir uma coisa 
nova e diferente com uma marca.403 

 

O que o poeta ressalta é que a cantora cantava o que lhe interessava, desde que 

gostasse independentemente do rótulo, sem preconceitos.404 Vale ressaltar que a 

Tropicália, a princípio rechaçada por setores da MPB, ganhou na década seguinte status 

de boa música e foi incorporada à sigla.405 

Essa busca pelo que Nara considerava de bom gosto pode ser notada em seu 

disco de 1978, no qual ela grava apenas o repertório de Roberto Carlos e de Erasmo 

Carlos. Os dois fizeram parte do movimento Jovem Guarda, ainda enfrentavam muito 

preconceito da chamada MPB, ou dos cantores engajados. Mas para Nara, que já havia 

demonstrado sua afeição pelas composições da dupla, isso não foi problema.  

O movimento da Jovem Guarda teve seu ápice com o programa de mesmo nome 

na Rede Record, entre 1965 e 1968. Roberto Carlos, Erasmo Carlos e Wanderléa 

apresentavam o programa e recebiam convidados para números musicais. Alguns, em 

início de carreira, fizeram parte do movimento; mas, depois, ficaram conhecidos por 

outros gêneros musicais, como os casos de Sérgio Reis (Sertanejo) e Clara Nunes 

(Samba).  

                                                             
402 FAOUR,Rodrigo. História Sexual da MPB: A evolução do amor e do sexo na canção brasileira. Rio 

de Janeiro: Record,2006.p. 384. 

403 Entrevista concedida pelo compositor José Carlos Capinam a Daniel Saraiva, na cidade de Salvador, 
em 26 de Maio de 2014. 
404 Entrevista concedida pelo compositor José Carlos Capinam a Daniel Saraiva, na cidade de Salvador, 
em 26 de Maio de 2014. 
405 NAPOLITANO, História e... Op. Cit., pp. 70-71. 
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Outros artistas tiveram suas imagens vinculadas ao movimento, e até hoje são 

lembrados como os artistas da Jovem Guarda, como os casos de Martinha, Vanusa, 

Ronnie Von, Jerry Adriani, entre outros. Esses artistas, em grande parte, já tinham suas 

carreiras em andamento; entretanto, ao aparecerem no programa, a associação com o 

grupo musical acabou sendo instantânea. Jerry, que antes mesmo da estréia do programa 

já tinha lançado um LP, no qual cantava músicas italianas, é até hoje associado ao 

movimento. O cantor conta em entrevista que, mesmo tendo sua imagem ligada ao 

movimento musical, não participou muitas vezes do programa homônimo: 

 

Por exemplo, eu cantei, muita gente chegava perto de mim e dizia  
“Eu via você todo domingo na Jovem Guarda”406. Não via, porque eu 
cantei na Jovem Guarda três vezes, no máximo, no máximo três vezes 
porque eu tinha o meu programa na época, programa chamado 
Excelsior a Go Go, depois tive A Grande Parada que foi na TV Tupi. 
Até o Roberto Carlos me encontrou um dia (que é meu amigo, um 
cara que eu gosto, todo mundo gosta do Roberto) chegou pra mim 
“Porra Adriani, porra bicho, eu fiz promessa pro meu santo favorito 
pra você ir cantar no meu programa”407, mas eu disse “Pô Roberto, 
saca...”.408 

 

O mesmo acontecia com Ronnie Von, que tinha seu próprio programa, O 

Pequeno Mundo de Ronnie Von, e por ser considerado uma ameaça à soberania de 

Roberto Carlos, era vetado no programa Jovem Guarda409. Portanto, estar dentro do 

movimento era muito mais uma questão de estilo musical (letras e ritmo) e uma questão 

gestual, indumentária, do que se apresentar no programa de mesmo nome.  

Considerado alienado por parte da elite intelectual esquerdista, o movimento era 

uma máquina de licenciamento de produtos. As roupas usadas nos programas eram 

febre nacional, bonecos dos artistas, álbuns de figurinhas, revistas que devassavam a 

vida intima desses artistas e tudo que poderia gerar dinheiro foi feito em relação ao 

movimento.410 Talvez por isso, a esquerda não via os participantes da Jovem Guarda 

com bons olhos. Enquanto eles buscavam as raízes da música brasileira, os artistas 

ligados ao movimento gravavam demasiadamente versões das músicas americana e 

abusavam da batida do Rock e do vestuário, importados da terra do Tio Sam.  

                                                             
406 O entrevistado imita uma voz. 
407 Jerry imita novamente a voz do cantor Roberto Carlos. 
408Entrevista concedida pelo cantor e compositor Jerry Adriani a Daniel Saraiva, na cidade de Itaúna, em 
05 de Maio de 2012. 
409MARIA, Julio. Elis Regina: Nada Será Como Antes. São Paulo: Master Books, 2015, p. 120. 
410 Idem, Ibidem, p.110. 



146 
 

 Conforme citamos no primeiro capítulo, existia uma rivalidade entre a turma do 

programa  Jovem Guarda e O Fino da Bossa, esse antagonismo era muitas vezes criada 

pela emissora em que os dois programas eram apresentados, a TV Record, e por outros 

veículos de comunicação, como a Revista do Rádio, que aproveitava dessas “disputas” 

para vender mais revistas. Seja Marlene x Emilinha, Roberto Carlos x Ronnie Von ou 

Elis Regina x Nara Leão, todas noticiadas diversas vezes pela imprensa. 

 Muitos artistas de fato tomaram essa guerra para si, e acabaram não se 

aproximando de cantores ou movimentos “rivais”. Jerry Adriani sobre a passeata contra 

as guitarras elétricas, capitaneada por Elis Regina, faz uma relação da Jovem Guarda 

com a modernidade, “como é que você vai deter o progresso, como é que você vai deter 

o computador”411, ao justificar que eles apenas faziam uma música moderna, com 

influência do Rock, da Guitarra Elétrica, influência essa que seria amplamente usada 

pelos Tropicalistas.  

 Em 1978 Nara lança o disco ...E que tudo mais vá pro inferno. Para Paulo César 

Araújo, biógrafo de Roberto Carlos, nessa época Roberto tinha grande popularidade, 

mas faltava prestígio da elite cultural brasileira. O aval de Nara ajuda a quebrar essa 

resistência.   

 

Agora não se tratava apenas do respaldo de um “Zé-ninguém” ou de 
milhões de “Zé-ninguéns”, mas da opinião de Nara, musa da Bossa 
Nova e da canção de protesto no Brasil, cantora reconhecida como 
uma das mais influentes e inteligentes da nossa música.412 

  

O autor ressalta que Gal Costa, Elis Regina e Maria Bethânia já tinham gravado 

uma ou outra canção de Roberto, entre os anos de 1968 e 1971, período em que teve o 

aval Tropicalista e sua fase mais soul.413 Mas atribuiu a Nara o papel de aproximar 

Roberto Carlos do público intelectualizado. Em 1993, Bethânia grava As canções que 

você fez pra mim, que trazia disco com repertório de Roberto e Erasmo. Esse disco foi 

um dos mais populares da carreira da cantora, com milhões de cópias vendidas414. O 

                                                             
411 Entrevista concedida pelo cantor e compositor Jerry Adriani a Daniel Saraiva, na cidade de Itaúna, em 
05 de Maio de 2012. 
412 ARAÚJO, Paulo César de. O Réu e o Rei: Minha História com Roberto Carlos,em Detalhes. São 

Paulo: Compahia das Letra, 20142014, pp. 78-79. 

413 Idem, Ibidem, p. 79. 
414 Disponível em: <http://www.dicionariompb.com.br/maria-bethania/dados-artisticos>. Acesso em: 12 
jan. 2015. 
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disco de Nara fez escola, e não apenas Bethânia, mas outros diversos artistas também 

gravaram discos exclusivamente com a obra da dupla. 

 Mas o que teria levado Nara Leão a gravar um disco só com músicas de Roberto 

e Erasmo Carlos? A cantora tenta esclarecer no encarte do LP, além de ressaltar que 

sempre teve prazer em ouvir a as interpretações da dupla, que passou a olhá-los como 

compositores. Ressalta as diversas facetas das canções dos dois cantores, como: o amor 

sensual, o da fixação no amor que não deu certo, o nostálgico entre outros. Para ela: 

 

A música de Roberto-Erasmo passa pela emoção, fala das coisas 
“sem-importância” do quotidiano, de forma clara, simples e direta. 
Não constrói uma visão do mundo nem define as coisas como devem 
ser. Não interpreta, relata experiências. Fazer o disco não é somente o 
ato de gravar. É o prazer de ouvir música, de tocar. A música de 
Roberto-Erasmo me fez ouvir velhos e novos compositores. A música 
de Roberto-Erasmo me fez redescobrir a música brasileira.415 

  

Esse elogio vindo de uma cantora consagrada, principalmente entre a elite 

intelectual brasileira, poderia parecer um aval, já que até então essa elite torcia o nariz 

para obra da dupla Roberto-Erasmo, justamente por serem considerados “menores”, e 

por suas letras não trazerem uma mensagem significativa politicamente. O mesmo fato 

que levava a obra a ser criticada era o que levava Nara a gravar o disco. Roberto 

Menescal, que era diretor da Philips à época, falou sobre essa “proibição velada”: 

 

E depois ela vem, continua quebrando, aí ela grava ...E Que Tudo 
Mais Vá Pro Inferno, do Roberto e Erasmo, quando era proibido entre 
a gente gostar de rock... Eu gostava, mas ficava na moita, não podia 
falar não, né? “Ah, esses caras não tão com nada” e tal, e eu adorava. 
Mas a Nara teve essa coragem, e “quero que tudo mais vá pro 
inferno”. E faz um disco onde acaba essa diferenciação, e vira tudo a 
“música popular brasileira”, ou até “música pra pular brasileira” 
[risos]. Você acaba com a... Então você vê a importância dela nessas 
coisas todas.416 

  

O disco leva a cantora a falar de amor de uma forma explicita, bem diferente da 

sua imagem de cantora tímida, avessa a fama e exposição. A letra da canção Cavalgada 

traz uma Nara mais solta. 

                                                             
415 Encarte do LP...E que tudo mais vá pro inferno. Gravadora Philips,1978. 
416 Entrevista concedida pelo cantor e compositor Roberto Menescal a Daniel Saraiva, na cidade do Rio 
de Janeiro, em 01 de Agosto de 2011. 
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Vou cavalgar por toda a noite 
Por uma estrada colorida 

Usar meus beijos como açoite 
E a minha mão mais atrevida 

 
Vou me agarrar aos seus cabelos 

Pra não cair do seu galope 
Vou atender aos meus apelos 
Antes que o dia nos sufoque 

 
Vou me perder de madrugada 

Pra te encontrar no meu abraço 
Depois de toda cavalgada 

Vou me deitar no seu cansaço 
 

Sem me importar se nesse instante 
Sou dominado ou se domino 

Vou me sentir como um gigante 
Ou nada mais do que um menino417 

 

 

A música narra um ato sexual, e tem uma descrição minuciosa. O título explicita 

do que se trata, e a letra narra os detalhes. A música lançada em 1977, por Roberto, não 

foi vetada pela censura. O fato é que, anos antes, era impossível imaginar a tímida 

garota Zona Sul cantando essa letra. Nara estava cada dia mais madura e atenta à cena 

musical, e a partir desse disco a cantora lançaria um disco por ano. Quanto a ser 

relacionada com o movimento ou não, a cantora não se importava. Deixava claro que 

escolhia seu repertório e gravava o que decidisse, sem se importar com a patrulha “do 

politicamente correto esquerdista” que implicava com os artistas que eram considerados 

“alienados”. Entretanto, em 1970, Nara já era um nome mais que consolidado na então 

recém instaurada MPB. Isso abria para ela a possibilidade de gravar o que bem 

entendesse, uma vez que quase tudo poderia ser considerado MPB, desde que 

prestigiado pelo gosto da audiência que definiria a hierarquia musical, neste caso 

composta pelos jovens adultos, intelectualizados, habitantes dos grandes centros e 

pertencentes à classe média.418 Esse era o público que Nara atingia. 

 Outro movimento/momento da música brasileira, endossado pela artista, foi a 

explosão da música Nordestina na década de 1980. Entre o fim da década de 1960 e o 

                                                             
417 Letra da canção Cavalgada, de Roberto Carlos e Erasmo Carlos. Gravada no LP ...E que tudo mais vá 
pro inferno, pela gravadora Philips,  1978. 
418 NAPOLITANO, História e... Op. Cit., p. 73. 
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início da década de 1970, chegam aos grandes centros culturais Fagner, Belchior, 

Fausto Nilo, Cirino, Ednardo, Teti, Rodger, Nonato Luís, Ricardo Bezerra e Amelinha, 

vindos do Ceará; Clodo, Climério, Clésio e Jorge Mello, do Piauí; Terezinha de Jesus e 

Mirabô, do Rio grande do Norte; Geraldo Azevedo e Alceu Valença, de Pernambuco; 

Elba Ramalho, Zé Ramalho e Cátia de França da Paraíba. A lista de nomes é extensa, o 

que impossibilita citar a todos.  

Até então, os nordestinos mais conhecidos na Música Popular Brasileira eram o 

paraibano Jackson do Pandeiro, o maranhense João do Vale e, o mais famoso deles, o 

pernambucano Luiz Gonzaga. Os três, de origem pobre, tentavam a vida na cidade 

grande e tiveram diversos empregos até conseguirem se firmar na vida artística. Eles 

cantavam, em boa parte do seu repertório, um Nordeste sofrido em função da seca e dos 

problemas sociais lá encontrados. A obra desses artistas vai ao encontro da “Invenção 

do Nordeste”. Para Durval Muniz de Albuquerque: 

 

O Nordeste é uma produção imagético-discursiva formada a partir de 
uma sensibilidade cada vez mais específica, gestada historicamente, 
em relação a uma dada área do país. E é tal a consistência desta 
formulação discursiva e imagética que dificulta, até hoje, a produção 
de uma nova configuração de “verdades” sobre esse espaço. 419 

 

Geralmente, é ressaltado na construção dessa imagem alguns poucos pontos: a 

seca, problemas sociais, cangaço, beatismo, coronelismo, o Nordeste como um local 

sem lei, de povo simples com atraso tecnológico e cultural, quando comparado ao sul do 

país. O público de Luiz Gonzaga eram os migrantes saídos da região Nordeste. Seus 

arranjos suscitariam lembranças, emoções, ideias que remeteriam à terra natal, 

promovendo assim uma ligação afetiva entre público, canção e artista.420 O gênero 

musical de Luiz Gonzaga, João do Vale, Jackson do Pandeiro e outros artistas era 

denominado regional até início da década de 1970 e marginalizado pelo mercado. 

Nara, que havia participado do primeiro LP de Fagner, o convida para produzir o 

seu disco. Fagner já vinha produzindo alguns artistas no selo Epic, ligado a CBS. 

Fagner traz Fausto Nilo para também dirigir o projeto. 

                                                             
419 ALBUQUERQUE JÚNIOR,Durval Muniz de. A Invenção do nordeste e outras artes. São Paulo: Ed 

Cortez,2011, p. 61. 
420

 Ibidem, p. 61. 
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Romance Popular traz um repertório mais dançante e Nara, aparentemente, mais 

desenvolta. A capa do disco traz a cantora com os ombros nus, com os cabelos 

molhados o rosto bem maquiado e um decote, imagem totalmente diferente das que a 

cantora havia apresentado nas capas dos discos anteriores. Para o jornalista Rodrigo 

Faour, a sensualidade tomou conta das capas de disco na década de 1980, o que 

mostrava a maior liberdade sexual das mulheres.421 Destaco aqui duas canções do disco 

citado. São elas Bloco do Prazer e Romance Popular: 

 

Pra libertar meu coração 
Eu quero muito mais  

Que o som da marcha lenta 
Eu quero um novo balancê 

O bloco do prazer 
Que a multidão comenta 

Não quero oito nem oitenta 
Eu quero o bloco do prazer 422 

 

Moreno menino 
Esqueça a cara do assassino 

Até teu masculino me alegrar 
No fim do canto fino da sereia 
Num verso de romance popular 

Eu rimo a solidão com a lua cheia 
E vou na direção do teu olhar423 

 

As duas músicas destacadas trazem uma sensualidade e um ritmo mais animado, 

dançante, diferente do que Nara vinha fazendo. As letras citam festas populares e outros 

ícones da cultura popular em suas construções. Voltando ao processo de produção do 

disco, Fausto Nilo narra alguns detalhes: 

 

Eu não sou um produtor no sentido técnico. A rigor, era uma produção 
conceitual. E no caso da Nara foi um caso muito especial, porque foi 
um acidente, assim… Eu entrei numa livraria com o Fagner ali, e 
encontramos com ela. Nessa época, ela estava reativa à atividade de 
cantora. Ela tinha se formado em psicologia, tinha uma vida super 
discreta e não queria mais cantar. Mas ela gostou muito da gente, 

                                                             
421 FAOUR, Op. Cit., p. 221. 
422 Letra da Canção Bloco do Prazer, de Moraes Moreira e Fausto Nilo. Gravada no LP Romance 
Popular, pela gravadora Philips,1981. 
423Letra da Canção Romance popular, de Stelio Vale, Chico Chaves e Fausto Nilo. Gravada no LP 
Romance Popular, pela gravadora Philips, em 1981. 
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chamou para ir na casa dela... a partir daí, ficamos amigos, eu e ela, 
ela já era amiga do Fagner, foi quem me apresentou à ela. E daí, 
ficamos amigos. Ela me chamava, eu ia para casa dela, saía com ela 
para ver um show… um amigo. Depois de uns meses dessa amizade, o 
[Roberto] Menescal me liga, com o Mariozinho Rocha, e diz assim 
“Olha, a Nara tá devendo aqui um disco à gravadora há muito tempo, 
mas se recusa a gravar… está enjoada, não quer saber. Mas ela gosta 
muito de você e do Fagner… e a gente fez a cabeça dela aqui, e ela 
disse que se os produtores fossem vocês, ela topava fazer um disco”. 
Aí eu falei para eles que eu não era um produtor com toda autonomia, 
que eu poderia ajudar, se ela quisesse conceituar o disco, escolher o 
repertório etc. E eles ficaram muito contentes porque eles estavam 
doidos para colocá-la dentro de um estúdio. Aí, começamos a 
trabalhar. O Fagner deixou comigo essa parte de repertório e tal. Mas 
o Fagner ajudou muito no estúdio, porque ele tinha mais experiência 
do que eu. E o próprio Menescal e o Mariozinho também ajudaram 
muito. Mas chegou um momento em que ela me pediu todas as 
minhas músicas inéditas para ela. E um dia me chamou e disse assim 
“Você sabe que eu já fiz isso mais de uma vez, gravar só um autor… e 
eu quero dizer para você que eu vou cantar só as suas letras”. E aquilo 
me desorientou um pouco.  Por um lado, de herança familiar mesmo, e 
com isso eu não quero dizer que eu sou modesto, nem que eu sou um 
cara bem “corretinho”… não é nada disso, não tenho nenhum lado 
desse tipo.  É muito mais um... talvez até uma insegurança ou um 
excesso de autocrítica que, às vezes, na minha vida me atrapalhou 
demais. Porque eu fiquei sem dormir com essa história, porque eu 
achei que não era o momento… eu não tinha um trabalho com solidez. 
Eu fiquei com muito medo da crítica, de ser o foco principal do disco, 
de todas as análises, embora seja uma coisa que a gente deseja muito. 
E eu fiquei muito dividido com isso, muito mesmo. E ela se aborreceu 
muito comigo porque eu devolvi essa proposta, e disse para ela assim 
“Eu troco isso por outra coisa. Eu trago vários amigos aqui para você 
conhecer. Mesmo que você queira gravar…”. Ela disse “Não, porque 
eu já tenho doze suas que eu gravaria...”. Eu disse “Não, mas você 
pode diminuir esse número e você pode colocar… Vamos fazer em 
princípio um disco bom e não, necessariamente, um disco só das 
minhas músicas…”. E ela terminou aceitando. E realmente eu levei 
aquele pessoal todinho. Levei [Carlos]Capinam, Robertinho[de 
Recife], levei Geraldinho[Azevedo]… e deu naquele disco. 
Realmente, foi assim que a história aconteceu.424 

 

O depoimento narra desde o convite até o fim da produção. Se Nara tivesse 

gravado apenas músicas de Fausto Nilo, seria o terceiro disco gravado dessa forma, já 

que anteriormente teria feito um disco Roberto-Erasmo e um só com canções de Chico 

Buarque. Mas o declínio do convite levou a cantora introduzir novos compositores em 

seu disco.  

                                                             
424 Entrevista concedida pelo cantor e compositor Fausto Nilo a Daniel Saraiva, na cidade de Fortaleza, 
em 30 de Setembro de 2013. 
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Esse é o único álbum que traz uma composição da cantora, junto com os 

produtores Fagner e Fausto Nilo. A canção é Cli-Cle-Clô425, inspirada nos irmãos 

Climério, Clodo e Clésio. Ela os tinha conhecido no processo de produção do disco, e 

havia escolhido a música deles Por um Triz para gravar. Ao ser questionado sobre o 

papel de Nara na construção da canção Fagner disse: 

 

(...) ela fez o poema. Ela gostou muito dos meninos do Clodo, 

Climério e Clésio, por causa das músicas que eles mandaram, se a 

gente pegar a ficha técnica do disco tem algumas músicas deles e ela 

ficou muito “Porra, mais que legal”, ela adorava conhecer gente nova, 

“porra que bom esses meninos”. Ai quando foi um dia eu cheguei ela 

estava assim com o papel na mão e falou “fiz uma letra”, eu digo “o 

quê que é?”, ela Cli-Clê-Clô, ai eu peguei o violão, já estava no final 

do disco, ai ela “não, eu não quero mostrar, eu tô com vergonha”, ai 

eu “me dá ai, me dá ai”, comecei a botar música, que eu não lembro e 

terminou ela gravando, a gente deu corda e o Fausto “não, vamos 

gravar, vamos gravar” e nós gravamos.426 

 

Não é possível saber ao certo o porquê de Nara só ter composto essa canção, 

entretanto fica evidente que Nara tinha outras facetas que, talvez por timidez, não 

tenham sido muito exploradas. Cabe ressaltar que, mesmo não tendo composto mais 

canções inéditas, a cantora fez três versões para o disco Nara Leão (1968), quatro 

versões para o disco Meus Sonhos Dourados (1987), e cinco versões para o disco My 

Foolish Heart (1989). Em entrevista para O Globo em 1973 a cantora que chegou a 

compor algumas músicas quando havia as reuniões da Bossa Nova, mas ela achava os 

outros compositores tão fantásticos que ficava inibida.427 

                                                             

425 Cli, eu penso em quimera/ Clô, acabado, fechado/ Clê, passarinho quero-quero/ Cli, um claro, um 

clarão/ Cli, clivagem, clima seco/ Lua nova, a origem de tudo/ Claro, clarão da lua/ Pôr-do-sol, coragem, 

partida/ Ida e volta, volta e ida/ Claro, clarão do sol/ Clamor, quero a vida aberta/ Clê, a chave do 

prazer/ Ciclâmen, meu bem, me chame/ No céu azul pra chover/ Me ame, chame o meu nome/ No meio 

do teu prazer/ Atrás de qualquer reclame/ Aquela voz pode ser/Me ame, meu bem, me ame/ Me espere, eu 

vou com você 

426 Entrevista concedida pelo cantor e compositor Raimundo Fagner a Daniel Saraiva, na cidade de Natal, 
em 03 de mMaio de 2013. 
427

 “Resolvi assumir o medo para voltar a cantar”. Jornal O Globo. RJ. 22 de Fevereiro de 1973.In: 
GOMES, Anita Ayres Encontro Nara Leão. Rio de Janeiro: Azougue Editorial, 2014. p.96. 
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É possível ver, então, que a cantora participava ativamente do processo de 

produção dos discos, escolhia os produtores, o repertório, buscava novidades e vinha 

sempre renovando seu trabalho.  

Como pode ver observado à cantora esteve presente em diversos movimentos de 

destaque na música brasileira, cabe atentar que Nara Leão não foi apenas uma intérprete 

da música brasileira, foi também uma pesquisadora. 

Em diversas entrevistas da cantora podemos observar essa busca pelo novo e ao 

mesmo tempo pelas raízes. Ao jornal Aqui, disse que as músicas de Carmem Miranda e  

as modinhas que havia gravado foram resultados de dias de estudo no Museu da 

Imagem e do Som(MIS)428. Ainda na mesma entrevista, disse que “ Mas o prazer da 

descoberta e o trabalho de pesquisa é maior, pra mim, do que o de cantar429. Anos mais 

tarde no Diário do Comercio, disse que, no início de sua carreira, começou fazendo 

trabalho de campo, para descobrir música, fosse no morro, na feira, na rua, fosse Carlos 

Lyra, Chico Buarque ou Cartola. Ainda reclamou da cobrança que ainda existia sobre 

ela de fazer o mesmo trabalho de quando tinha 18 anos: agora era mãe  e tinha outros 

compromissos. Mas ressaltou que as pessoas deviam puxar na memória antes de 

falar430. Em 1981 ao lançar o disco Romance Popular, chegou a afirmar que pensou um 

lançar um LP só com musicas de Assis Valente ou Caetano Veloso(o que mostra uma 

diversidade de projetos da cantora)431. No mesmo ano em entrevista ao Jornal da Tarde 

declarou que tinha uma espécie de antena que a ajudava a não ficar atrasada, retardada 

em relação aos acontecimentos. Seria uma espécie de sensibilidade que a ajudaria 

detectar coisas certas, certos problemas que são de sua época ou um pouco a frente.  

Essa afirmação vinha depois da intérprete fazer uma digressão sobre a carreira, sobre 

como havia participado de diferentes movimentos e momentos da música brasileira432. 

Como observado, Nara não apenas participou de vários movimentos da música 

brasileira, como também era uma pesquisadora desta. Muitas vezes se adiantou em 

relação a tendências, não porque estava na moda, mas sim porque acreditava no que 

participava. Não apenas esteve presente na consolidação da sigla MPB, como foi uma 

                                                             
428SUKUKI; VASCONCELOS, Op. Cit., p.112. 
429 Idem, Ibidem p.114. 
430 TOSTES, Roberto.”Cansei de ser moderna”Diário do Comercio 8 de maio de 1980. 

431 VAS,Sérgio. Nara, num momento especial. Jornal da Tarde. 27 de Junho de 1981. “Resolvi assumir o 
medo para voltar a cantar”. Jornal O Globo. RJ. 22 de Fevereiro de 1973.In: GOMES, Anita Ayres 
Encontro Nara Leão. Rio de Janeiro: Azougue Editorial, 2014. p.161. 
432 Idem, Ibidem, p.166. 
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das operarias nessa construção. Participava do novo sem perder o antigo de vista. Sua 

obra é uma pequena amostra da diversidade musical do nosso país. 

Depois de abordar a ligação da cantora com os diversos momentos/movimentos 

musicais, a seguir vamos abordar a relação de Nara com os compositores. 

 

3.6 “Você e Eu” – Nara, os compositores e a memória 

 

Durante sua carreira, Nara gravou uma infinidade de compositores, de diversos 

estados, idades, cores, credos. Segundo afirmava, buscava sempre a música brasileira, 

sem preconceitos. 

Para reconstruir essa relação entre a cantora e os compositores, usaremos relatos 

orais, inéditos ou realizados por outros pesquisadores. A partir desses relatos, 

traçaremos de que forma a intérprete fazia suas escolhas de repertório e de como foi 

construída uma imagem sobre a cantora. Para tanto, é necessário trabalhar o que seria 

essa memória. 

A memória traz então processos considerados antitéticos como: tempo lembrado e 

lembrança; o material e o simbólico; a memória individual e a coletiva; o registro e a 

invenção; a rememoração e o esquecimento.433  

Para Halbwachs, cada memória individual é um ponto de vista sobre a memória 

coletiva. Este ponto de vista muda segundo o lugar que ali ocupamos, e esse mesmo 

lugar muda segundo as relações que mantemos em outros ambientes.  

Portanto, é preciso cuidado ao se trabalhar com os relatos de vida, uma vez que 

eles são sujeitos a influências do tempo vivido, são um olhar do presente para o 

passado434. O pesquisador Josemir Teixeira sentencia que a “memória pode ser 

entendida como o fluir, mas em sentido inverso. Nela, o passado vai ser sempre 

revisitado pelas condições que o presente impõe”435. 

Trabalhar com a memória possibilita esclarecer trajetórias individuais, eventos ou 

processos que às vezes não tem como ser entendidos ou elucidados de outra forma.436 O 

ato de recordar implica, então, um processo de seleção. Não é interesse de querer, 

                                                             
433 NEVES, Op. Cit., p. 22. 
434 HALBWACHS,Op. Cit. 
435 TEIXEIRA, Op. Cit., p. 18. 
436FERREIRA,Op. Cit., p. 171. 
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escavando a subjetividade, encontrar a verdade oculta437, mas possibilitaria interrogar 

como e por que se produziu uma determinada memória sobre o que aconteceu.  

Ao gravar um depoimento, uma história de vida, o pesquisador está produzindo 

um documento sobre o passado e fazendo com que esses testemunhos se tornem fontes 

de imortalidade, que possibilitam observar as multiplicidades de experiência de um 

indivíduo ou grupo. Em um depoimento, o indivíduo traz consigo diversas histórias: a 

familiar, as tradições culturais de sua região, as instituições pertencentes, os amigos, as 

comunidades vinculadas.438  

Os depoimentos são úteis para documentar continuidades de vários tipos, entre o 

período precedente e as escolhas feitas pelos narradores em suas vidas.439 Portanto, ao 

trabalhar com as memórias, deparamo-nos com um documento complexo, neste caso 

produzido anos depois da convivência dos compositores com a cantora.  

Outro ponto a ser destacado é a construção da memória sobre o indivíduo. Várias 

“verdades” sobre  Nara foram construídas durante sua carreira e no período posterior a 

sua morte. É comum ser destacado que a Bossa Nova nasceu em sua casa. Muitos 

jornais e pesquisadores reforçam essa ideia, que a longo prazo foi incorporado ao 

discurso dos próprios atores do evento. 

Alaíde Costa, que em 1958 já era cantora profissional e é uma das precursoras da 

Bossa Nova, relata essa construção em seu depoimento. Ao ser perguntada se ia as 

reuniões da Bossa Nova na casa de Nara Leão, ela diz: 

 

Também. As reuniões não eram todas lá, foi na casa do Bené [Nunes] 
e eu fui na casa do Bené, eu fui na casa da Nara. Fui no Nilo Queiroz. 
Tinha um fotografo também que adorava música, Chico Pereira, fui na 
casa da Cecília Motta que é mãe do Nelson Motta, não sei se vive 
ainda. E o Nelson Motta era criança ainda. Eram vários lugares. Ai 
não sei porque resolveram dizer que as reuniões eram na casa da Nara, 
mas não eram só na casa da Nara não.440 

 

                                                             
437 THOMPSON, Op. Cit., p. 197. 
438 NEVES. Op. Cit., p. 29. 
439 PASSERINI, Op. Cit., p. 56. 
440 Entrevista concedida pela cantora e compositora Alaíde Costa a Daniel Saraiva, na cidade de São 
Paulo, em 04 de Fevereiro de 2015. 
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Alaíde não consegue entender essa construção, quando se convencionou a 

ressaltar apenas o apartamento de Nara como o local de nascimento da Bossa, a própria 

Nara tentava fugir desse discurso, como chegou a ressaltar em algumas entrevistas.441.   

Corroborando com a ideia de que o apartamento de Nara, teria sido o berço da 

Bossa Nova, o jornal O Globo reuniu, em 2008, os remanescentes do movimento, no 

apartamento que hoje tem outros donos. Roberto Menescal, Marcos Valle, Wanda Sá, 

Joyce e outros tantos representantes do movimento estavam lá. Carlos Lyra se recusou a 

ir ao encontro, afirmando que não iria corroborar com a ideia de que a Bossa havia 

nascido no apartamento de Nara Leão.442 Como visto, a história passa por processos de 

reconstrução. Nesse caso, a residência da família Leão tornou-se o lugar de origem do 

movimento, enquanto os outros locais de reuniões ou foram relegados ao esquecimento 

ou perderam significativa importância. Não se pode afirmar o porquê da escolha do 

apartamento de Nara como lugar de nascimento do movimento, mas podemos aventar 

possibilidades. O movimento era identificado com a Zona Sul carioca, portanto a 

localização do apartamento em Copacabana já possibilita essa ligação. Além do mais, 

como já evidenciamos, não era comum uma mulher de classe média seguir a carreira 

artística, portanto imaginar que essas reuniões aconteciam na casa de uma menina de 

classe média que tinha apenas 15 anos da um caráter único para o movimento. Nara 

ainda era intitulada a musa da Bossa Nova, e construiu uma sólida trajetória artística. 

Fatores que podem ter pesado nessa ressignificação histórica.  

Destacando a multiplicidade da memória e o seu caráter instável, trabalho agora 

com depoimentos de alguns compositores sobre a artista. Não trato esses depoimentos 

como verdades absolutas mas como um elemento a mais para a reconstrução de uma 

trajetória. Cabe antes ressaltar que a imagem da cantora é repetida em vários livros 

sobre a música brasileira. Na biografia de Chico Buarque, afirma-se: “Nara foi uma 

pessoa fundamental na sua carreira. Considerada musa da Bossa Nova, conhecia os 

grandes compositores da época, e, quando gravava música dos novatos, era como se 

atribuísse a eles um selo de qualidade”. 443 Essa frase é muito próxima ao que o autor 

Zuza Homem de Mello fala sobre a artista, no livro A era dos Festivais: Uma Parábola, 

citando-a no primeiro capítulo. Portanto, entre os depoimentos veremos discursos 

                                                             
441 PORTELLA, Op. Cit., p.68. 
442 LICHOTE, Leonardo. Chega de Saudade. Jornal O Globo. RJ. 01 de março de 2008. Segundo 
Caderno. p.1. 
443 ZAPPA, Regina. Para Seguir Minha Jornada: Chico Buarque. Rio de Janeiro : Nova Fronteira, 

2011.p. 121. 
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parecidos, que talvez tenham mais influência do senso comum do que da convivência 

dos compositores com a cantora. 

Iniciaremos com o depoimento dos irmãos Climério e Clodo, eles falam da 

importância de ser gravado pela cantora e de terem sidos homenageados por ela em uma 

música. 

Clodo: (...) Ai depois, ela ligou dizendo que ia gravar essa música Por 
um triz, e o Fagner depois me disse que eles tinham feito uma música 
Cli-Clê-Clô, que ela começou a fazer uma letra lembrando da gente444, 
dos nomes e tal. Ai começou a fazer, pediu pro Fausto terminar uns 
versos e o Fagner musicou. Só que ele falou por alto assim, eu pensei 
que era uma brincadeirinha, quando saiu o disco tava no disco o Cli-
Clê-Clô445. Nossa! A gente ficou muito feliz, foi muito legal né 
Climério? Isso que você falou que a Nara é meio o símbolo de 
respeitabilidade eu acho, pra nós era assim. 

 

Climério: E de valorizar as condições brasileiras todas, dentro do 
samba, tudo ela ia lá e catava não é? Dava visibilidade isso.446 

  

Outro compositor que trabalhou com a cantora foi Nonato Luiz, que narra em 

dois trechos sua ligação com a cantora. As duas passagens falam dos shows das 

apresentações do disco Romance Popular, que Nara convidou Nonato Luiz para 

acompanhá-la tocando violão. 

 

(...) Mesmo depois que ela gravou o disco, não perdemos contato… 
ela me chamou para fazer a temporada lá no Rio Palace, que é um 
hotel no Rio… e foi incrível lá… e foi tudo lindo… o Chico 
[Buarque] tava presente, a irmã dela, a Danuza [Leão]… e iam várias 
pessoas assistir… o [Roberto] Menescal também foi… foi muita 
gente, né, a gente fez uma festa bonita lá… 

(...) Talvez é por isso, quando ela me conheceu, ela quis tocar… e me 
levar para os lugares aí, onde ela, né… carioca da gema, né? ela era 
uma pessoa com muito prestígio… para mim foi uma honra muito 
grande fazer esse trabalho com ela… eu acho que, se você citar, eu 
acho que poucas pessoas sabem que eu fiz essas duas semanas de 
temporada447 

 

                                                             
444 Climério que diz complementando Clodô: “lembrando da gente e tal”. 
445 Climério recorda a melodia da canção “Cli-Clê-Clô”. 
446 Entrevista concedida pelos cantores e compositores Clodo Ferreira e Climério Ferreira a Daniel 
Saraiva, na cidade de Brasília, em 11 de Setembro de 2013. 
447 Entrevista concedida pelo cantor e compositor Nonato Luiz a Daniel Saraiva, na cidade de Fortaleza, 
em 30 de Setembro de 2013. 
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É possível notar nas falas a referência aos termos prestígio e respeitabilidade, 

destacando que o que a cantora gravava teria visibilidade, o que tem grande importância 

na carreira artística desses compositores em inicio de carreira. 

 Geraldo Azevedo, ao falar da importância de ter sido gravado pela cantora, diz: 

 

(...) Que foi de uma importância muito grande. A Nara é uma marca 
muito grande. Quando eu falei para você que eu fazia aqueles 
programas de televisão, Nara era uma das que eu mais ouvia, porque 
ela tinha esta diversidade de ouvir sambistas, de ouvir João do Vale, e 
ela já tinha esta abertura. Ou seja, a Nara talvez seja uma das pioneiras 
da música que a gente desenvolveu, que vai além da bossa nova, que 
vai além de qualquer coisa. E sim uma dimensão desta diversidade 
que o Brasil tem da música brasileira. 448 

  

O cantor ressalta a versatilidade da intérprete, destacando que ela não pertence a 

apenas um movimento da música, mas sim teria uma visibilidade total da música 

brasileira. Jerry Adriani ressalta outra faceta da cantora, o cantor foi responsável por 

trazer Raul Seixas da Bahia para o eixo Rio-São Paulo. Jerry cita que Nara Leão e 

Chico Anysio foram os maiores incentivadores para ele trazer o então iniciante Raul 

Seixas para ser produtor na CBS.449 A faceta de apoiadora de novos talentos aparece no 

depoimento, ressaltando essa característica da cantora, citada no primeiro capítulo. 

 Fagner, em entrevista sobre sua carreira, destaca a importância da cantora em 

sua trajetória. Ao ser perguntado se teria alguma intérprete no Brasil que teria alguma 

cantora que se assemelharia a Mercedes Sosa (cantora Argentina) no engajamento, 

disse: 

 

Acho que Nara, um pouco. Nara tinha autonomia, Nara tinha muita 
cabeça. Não, assim, propositalmente disso, foi um pouquinho no 
Opinião depois passou pra Bethânia, mas, assim, Nara gravou coisas, 
mas como a Mercedes não porque era outro universo, não é?450 

  

                                                             
448 Entrevista concedida pelo cantor e compositor Geraldo Azevedo a Daniel Saraiva, na cidade de Belo 
Horizonte, em 03 de Abril de 2014. 
449 Entrevista concedida pelo cantor e compositor Jerry Adriani a Daniel Saraiva, na cidade de Itaúna, em 
05 de Maio de 2012. 
450 Entrevista concedida pelo cantor e compositor Raimundo Fagner a Daniel Saraiva, na cidade de Natal, 
em 03 de Maio de 2013. 
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Outro depoimento aqui destacado é de seu amigo e companheiro de adolescência 

Roberto Menescal. Músico e diretor de gravadora, ele teve grande proximidade com a 

cantora. 

  

(...) Mas ela sabia muito o que ela queria. Se fosse uma música que ela 
não gostasse, ela falava: ‘Roberto, eu não me sinto bem cantando 
isso...’; ‘Então ok’; esse é o melhor argumento que tem pra você não 
gravar. ‘Não se sente bem, então não grava’; ‘Não, se você quiser, eu 
gravo’; ‘Não, não quero. Eu quero que você se sinta bem em qualquer 
música’. Então, Nara sempre teve essa liberdade pela inteligência 
dela, principalmente. 

(...) Antiartista. A Nara era totalmente antiartista. Ela, várias vezes, 
desistiu de cantar. Quer dizer, ela adorava cantar, mas na hora que 
estourou com A Banda ela ficou horrorizada. Ela falou: ‘As pessoas 
me agarram! E eu saio na rua comprando sorvete vem a pessoa ‘ah, 
você, deixa eu te dar um beijo’, eu com o sorvete, assim! É uma coisa 
horrorosa!’; eu digo: ‘Mas Nara, é...’; ‘Não, não quero isso não’; então 
na hora eu falei: ‘e na hora que ela estoura ela quer largar a coisa’ pra 
ver até que ponto chegava. E teve uma hora que ela falou: ‘Não quero. 
Não quero não. Vou estudar filosofia na PUC e tal’; e vai, e larga 
tudo.451 

 

Enquanto a fala de Fagner ressalta o engajamento da cantora, o primeiro trecho 

do depoimento de Roberto Menescal trata da autonomia que a cantora tinha, mesmo 

termo citado no depoimento de Fagner. Já a segunda é a imagem de artista avesso à 

fama. A cantora, que havia se tornado muito conhecida por ter vencido o festival, ficava 

muito incomodada com a fama. E, pelo depoimento, percebemos que ela não lidava bem 

com isso.  

Em todos os depoimentos podemos perceber que os elogios feitos à artista são 

bem parecidos, sabedoria ao escolher o repertório, sinônimo de credibilidade, entusiasta 

da música brasileira, antiartista( Nessa caso, um elogio por não ser querer ser famosa), 

engajada e ao mesmo tempo aberta para diversas vertentes musicais. Essas 

características são perpetuadas pelos livros que abordam a música brasileira ou a 

trajetória da artista. Não estamos questionando os depoimentos, e sim destacando a 

construção de uma “memória oficial”, onde a cantora é sempre colocada como padrão 

de bom gosto. Ela própria dizia que cantava o que gostava, e muito provavelmente não 

estava pensando na opinião dos críticos quando resolvia gravar uma música. A venda de 

                                                             
451 Entrevista concedida pelo cantor e compositor Roberto Menescal a Daniel Saraiva, na cidade do Rio 
de Janeiro, em 01 de Agosto de 2011. 
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discos da cantora não atingia grandes números, portanto ela acabava tendo uma maior 

independência na hora de gravar, já que não tinha de manter uma marca na venda de 

discos.  

A imagem de Nara Leão despertou interesse desde o início, menina de classe 

média, da zona sul carioca, que resolve virar cantora, participa da “criação” de um 

movimento que ganha reconhecimento internacional. Depois sobe o morro, vai ao 

sertão, junta-se ao Tropicalismo, posiciona-se contra os militares, busca sempre lançar 

novos artistas. Larga a carreira, depois retorna. Uma infinidade de atitudes que acaba 

sempre ganhando destaque pela mídia. Além disso, teve a construção da sua carreira 

concomitantemente com a criação da sigla MPB (sinônimo de bom gosto até hoje), o 

que faz com que a história das duas se misture( uma vez que Nara também atua nessa 

construção), o que fez que o nome de Nara fosse citado em uma infinidade de obras 

sobre a cultura brasileira dos anos 1960, 1970 e 1980. O nome da intérprete e o de 

outros artistas que também iniciaram suas carreiras nesse período acabem sendo quase 

que mitificados.  

Após traçar um panorama sobre a memória em relação a intérprete, vamos 

trabalhar o repertório da artista, que teve seu primeiro disco lançado em 1964, mas 

gravou canções de diferentes períodos da história brasileira. 

 

3.7 “O Meu Cantar”. O repertório de Nara 
  

  Depois de discorrer sobre os trânsitos musicais na carreira da intérprete, e de 

falar sobre a cena musical durante as décadas de 1970 e 1980, é necessário fazer uma 

breve análise sobre uma parte da carreira artística da cantora que sempre é citada como 

seu ponto forte, o repertório. 

 Em diversos momentos de nosso trabalho, o repertório da artista foi destacado 

como um dos seus pontos fortes. Bem escolhido e exemplo a ser seguido, despertou 

elogios de críticos musicais e pesquisadores, tanto no passado quanto nos dias de hoje. 

 Para essa análise, elaboramos uma tabela na qual quatro categorias são citadas. 

A primeira corresponde às canções com primeira gravação datada até 1957,ou seja, 

período que engloba as primeiras gravações de samba, as músicas da Era de Ouro do 

Rádio e a pré-Bossa Nova. Essa cronologia é a mesma usada no livro A Canção No 
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Tempo, que no primeiro volume engloba as músicas de 1901-1957452, enquanto a 

segunda corresponde ao período de 1958 -1985. Essa será, portanto, nossa segunda 

categoria, uma vez que o ano de 1985453 foi o último ano que a intérprete gravou uma 

canção inédita, pois os álbuns de 1987 e 1989 trazem apenas versões de canções 

estrangeiras que englobam uma terceira categoria. A quarta categoria é a da música 

folclórica ou tradicional, que não é referenciada a nenhum compositor. Além disso, 

estamos destacando os compositores mais gravados pela cantora. 

 

Quadro 5 - Quadro de Gravações 

NOME DO DISCO 
PRIMEIRA 

GRAVAÇÃO 
ATÉ 1957 

PRIMEIRA 
GRAVAÇÃO 
ENTRE 1958 

E 1985 

TRADICIONAL 
OU 

FOLCLÓRICO 

VERSÃO OU 
MÚSICA 

ESTRANGEIRA 

TOTAL DE 
MÚSICAS 

Nara (1964) 0 12 0 0 12 

Opinião de Nara 1964) 2 9 1 0 12 

O Canto Livre de Nara 
(1965) 

2 9 1 0 12 

5 Na bossa – Nara Leão, 
Edu Lobo e Tamba Trio 
(1965) 

1 4 0 0 5
454

 

Nara Pede Passagem 
(1966) 

2 10 0 0 12 

Manhã de Liberdade 
(1966) 

0 12 0 0 12 

Vento de Maio (1967) 0 12 0 0 12 

Nara (1967) 4 7 0 0 11 

Nara Leão (1968) 4 8 0 0 12 

Coisas do Mundo (1969) 5 4 0 3
455

 12 

Dez Anos Depois (1971) 2 22 0 0 24
456

 

Meu Primeiro Amor 
(1975) 

9 1 2 2 15
457

 

                                                             
452

 SEVERIANO, Jairo; MELLO, Zuza Homem de. Zuza Homem de. A canção no tempo: 85 anos de 
músicas Brasileiras vol.1:1901-1957 .Rio de Janeiro:Ed 34.1997 
453SEVERIANO, Jairo; MELLO, Zuza Homem de. A canção no tempo: 85 anos de músicas Brasileiras 
vol.2:1958-1985 .Rio de Janeiro:Ed 34.1998. 
454 Foram contabilizadas apenas as músicas gravadas por Nara no LP. 
455 Todas as versões deste disco foram realizadas por Nara Leão. 
456 LP Duplo com 12 faixas cada. 
457 As faixas 4 e 7 continham duas canções cada que foram contabilizadas separadamente, o disco contém 
um total de 13 faixas. 
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Os Meus Amigos São um 
Barato (1977) 

0 11 0 0 11 

... E Que Tudo Mais Vá 
Para o Inferno (1978) 

0 12 0 0 12 

Com Açúcar, Com Afeto 
(1980) 

0 12 0 0 12 

Romance Popular (1982) 0 11 0 0 11 

Nasci Para Bailar (1982) 0 11 0 2 13 

Meu Samba Encabulado 
(1983) 

2 11 0 0 13 

Abraços e Beijinhos e 
Carinhos Sem Ter Fim...  
(1984) 

1 12 0 0 13
458

 

Um Cantinho, Um violão – 
Nara Leão e Roberto 
Menescal (1985) 

3 8 0 1 12 

Garota de Ipanema 
(1986) 

0 16 0 0 16 

Meus Sonhos Dourados 
(1987) 

0 0 0 11 11 

My Foolish Heart (1989) 0 0 0 15 15 

Total 37 214 4 34 289 

Fonte: Discos de Carreira de Nara Leão e Compositores mais gravados por Nara Leão 

Gráfico 1 – Compositores mais gravador por Nara Leão 

 

Fonte: Discos de Carreira de Nara Leão 

                                                             
458 A faixa 9 continha duas canções que foram contabilizadas separadamente, o disco contém um total de 
12 faixas. 
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Após observar a tabela e o gráfico acima, podemos constatar uma obra ampla. 

Das 287 músicas analisados, a grande maioria é pós 1958, época cuja qual a cantora é 

contemporânea. Entre as gravações, 74% são desse período, e 12,8% correspondem ao 

período até 1957. É interessante destacar que, mesmo significando uma parcela pequena 

de sua obra, essas regravações mostram uma cantora atenta para o passado musical 

brasileiro. A artista, uma pesquisadora constante de nossa música, regravou letras 

anteriormente cantadas por Carmem Miranda (1909-1955)459 e Aracy de Almeida 

(1914-1988)460. Muitas vezes, a gravação de Nara era a segunda, ou seja, ela regravava 

a canção décadas depois. 

  Essas canções anteriores a 1958 foram feitas pelos compositores considerados 

da “velha guarda”, como Assis Valente, Noel Rosa, Lamartine Babo, Ary Barroso, entre 

outros. Entre eles, o mais gravado foi Ary Barroso, mineiro de Ubá, que nasceu em 

1903 e faleceu em 1964. Além de compositor, era radialista e apresentava um programa 

de calouros na Rádio Nacional, que revelou talentos como Luiz Gonzaga e Elza Soares. 

Uma das cantoras por quem o radialista mais tinha apreço era a pequena notável 

Carmem Miranda, que gravou mais de 30 canções do compositor. Além das canções 

consideradas de dor de cotovelo, o artista compôs muitas canções de carnaval.461 

Nara gravou essas diferentes facetas do autor, dois exemplos são a marcha de 

carnaval Upa, Upa (Meu Trolinho)462 e o samba Camisa Amarela463. Enquanto a 

primeira é uma canção animada, com diversas rimas e uma história leve, a segunda traz 

                                                             
459 Carmem Miranda foi a primeira a gravar as canções Tic-Tac do Meu Coração(1935), Quem É (1937) e 
Me dá... Me dá (1937). Gravadas, respectivamente, por Nara em 1967, 1968 e 1969. 
460 Aracy de Almeida foi a primeira a gravar as canções Não me Diga Adeus (1948), Camisa Amarela 
(1939) e Fez Bobagem (1942). Gravadas por Nara, respectivamente, em 1965, 1967 e 1969. 
461

ANDRADE, Moacyr. Ary Barroso. Coleção Folha Raízes da Música Popular Brasileira. Rio de 

Janeiro: MEDIA fashion, 2010. pp. 4-31. 

462 Lá vai o meu trolinho/ Vai rodando de mansinho/Pela estrada além/ Vai levando pro meu ninho/ Meu 
amor, o meu carinho/ Que não troco por ninguém/ Upa! Upa! Upa!/ Cavalinho alazão/ Hê! Hê! Hê! Hê!/ 
Não erre de caminho não/ Vai assim/ Sempre Assim/ Sempre assim, pra minha sorte/ Não ter fim 
463  Gosto dele assim, passou a brincadeira ele é pra mim.../ Encontrei o meu pedaço na avenida de camisa 
amarela/ Cantando a Florisbela, oi, a Florisbela/ Convidei-o a voltar pra casa em minha companhia/ 
Exibiu-me um sorriso de ironia/ Desapareceu no turbilhão da galeria/ Não estava nada bem, o meu pedaço 
na verdade/ Estava bem mamado, bem chumbado, atravessado/ Foi por aí cambaleando se acabando num 
cordão/ Com um reco-reco na mão / Depois o encontrei num café zurrapa do largo da lapa/ Folião de raça 
bebendo o quinto gole de cachaça/ Isso não é chalaça/voltou às sete horas da manhã mas só na quarta-
feira/Cantando “A jardineira”, oi, “A jardineira/ Me pediu ainda zonzo um copo d’água com bicabornato/ 
Meu pedaço estava ruim de fato pois caiu na cama e não tirou nem o sapato/ Roncou uma semana/ 
Despertou mal-humorado/ Quis brigar comigo/ Que perigo, mas não ligo”/ O meu pedaço me domina/ Me 
fascina, ele é o tal/ Por isso não levo mal/ Pegou a camisa, Ca camisa amarela botou fogo nela/ Gosto dele 
assim/Passou a brincadeira ele é pra mim/ Gosto dele assim/ passou a brincadeira ele é pra mim. 
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a história de uma mulher submissa que esperava o marido aproveitar o carnaval, para 

finalmente tê-lo só para si.  

Outra canção de antes de 1958 gravada por Nara Leão foi é Rapaz de Bem, do 

compositor Jonny Alf. Considerada a canção mais bossa nova das músicas que 

antecederam o movimento, a canção não fez sucesso em seu início, mas viria, 

futuramente, fazer parte do repertório de diversos artistas, não apenas Nara Leão, como 

de Carlos Lyra, Sivuca, Miltinho entre outros. A canção exibe um atraente jogo rítmico, 

muito diferente do padrão da época.464Jonny Alf (1929-2010), nasceu no Rio de Janeiro 

e é considerado um dos precursores do movimento bossanovista. 

 

Você bem sabe eu sou rapaz de bem 
A minha onda é a do vai e vem 

Pois com as pessoas que eu bem tratar 
Eu qualquer dia posso me arrumar 

Vê se mora! 
No meu preparo intelectual 
É o trabalho a pior moral 

Não sendo a minha apresentação 
O meu dinheiro só de arrumação 

Eu tenho casa  
Tenho comida 

Não passo fome, graças a Deus 
E no esporte eu sou de morte 

Tendo isto tudo eu não preciso de mais nada, é claro! 
Se a luz do sol vem me trazer calor 

E a luz da lua vem trazer amor 
Tudo de graça a natureza dá 

Pra que que eu quero trabalhar? 
Pra que que eu quero? 

Pra que que eu quero trabalhar?465 
  

Essa é uma pequena amostra da infinidade de cantores, letras e temas gravadas 

pela artista.  Se observarmos no gráfico apresentado neste capítulo, Nara não era cantora 

de um compositor só, com as exceções de Tom Jobim, gravado 39 vezes pela cantora, 

muito em função dos discos só com repertório bossanovista, e de Vinicius de Moraes e 

Chico Buarque, ambos gravados 30 vezes. Vinicius, além de ser parceiro de Tom Jobim 

em diversas canções da Bossa Nova, foi parceiro de Carlos Lyra em diversas canções 

“engajadas”. Enquanto Chico Buarque foi praticamente lançado pela cantora, que 

                                                             
464 SEVERIANO; MELLO,. A canção no tempo: 85 anos de músicas Brasileiras vol.1Op. Cit.,  , p. 324. 
465 Canção Rapaz de Bem, composta por Johnny Alf. Gravado no LP Dez Anos Depois.  Gravadora 
Philips, em 1971. 
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incluiu suas músicas em diversos discos, e  em 1980 um disco só com sua obra.  Outros 

gráficos sobre as gravações da artista serão anexados ao final desta pesquisa. 

 Voltando ao compositor mais gravado pela artista, Tom Jobim (1927-1994), 

grande pianista e violonista, foi uma das figuras centrais do movimento musical 

bossanovista. Segundo Ruy Castro, Tom está mais vivo do que nunca na música 

brasileira, compositor mais gravado, mais tocado e um dos personagens mais icônicos 

da música nacional.466 Como Nara dedicou alguns discos ao gênero bossanovista, nada 

mais natural que Tom e Vinicius estarem entre os artistas mais gravados pela cantora 

 Voltando as outras categorias do quadro de repertório, a cantora ainda grava 

quatro músicas folclóricas/tradicionais, músicas sem compositores definidos e presentes 

no repertório da cultura popular. Uma dessas canções é Prenda Minha, com primeira 

gravação de Almirante em 1935, a canção ficou conhecida na voz de diversos artista e é 

muita associada aos intérpretes do universo sertanejo, tendo sido gravada por Inezita 

Barroso em diversos discos, sendo que o primeiro foi em 1962. O disco de Nara que 

traz essa canção é o Meu primeiro Amor, que a cantora fez com canções que cantava 

para seus filhos. 

 

Vou-me embora 
Vou-me embora 
Prenda minha 

Tenho muito que fazer 
Tenho de ir para o rodeio 

Prenda minha 
No campo do bem querer 

Noite escura 
Noite escura 

Prenda minha 
Toda noite me atentou 

Quando foi de madrugada 
Prenda minha 

Foi-se embora e me deixou.467 
 

 Em relação às 31 versões que contabilizam 11,7% das gravações da cantora, 

temos uma porcentagem expressiva, principalmente pelos seus dois últimos discos que 

contam com versões de músicas americanas, que a cantora ouvia na adolescência. 

Somados os discos, são 26 faixas. Das outras cinco versões, três foram compostas pela 

                                                             
466 CASTRO, Rui. Antonio Carlos Jobim. Coleção Anos de Bossa Nova. Rio de Janeiro: MEDIA fashion, 
2008. p.7. 
467 Letra da canção Prenda Minha, música tradicional. Gravada no LP Meu Primeiro Amor. Gravadora 
Philips, 1975. 
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própria Nara no disco de 1968, e duas por Chico Buarque para o disco Nasci Para 

Bailar (1982). Duas do disco Meu Primeiro Amor(1975) e uma em espanhol do disco 

Um Cantinho um Violão (1985). Destaque para a versão da canção Lilitle Boxes da 

compositora Malvina Reynolds e com versão de Nara Leão. Ao comparar a letra da 

canção em inglês e a versão de Nara, é possível perceber que a cantora tentou se manter 

fiel ao espírito da letra, que é uma crítica do modo como os americanos viviam, fazendo 

sempre as mesmas coisas, seguindo quase que um cronograma durante a vida. Tudo 

muito mecânico. 

 Uma caixa bem na praça, uma caixa bem quadradinha 
Uma caixa, outra caixa, todas elas iguaizinhas 
Uma verde, outra rosa e uma bem amarelinha 

Todas elas feitas de tic tac, todas elas iguaizinhas 
As pessoas dessas casas vão todas pra universidade 

Onde entram em caixinhas quadradinhas iguaizinhas 
Saem doutores, advogados, banqueiros de bons negócios 

Todos eles feitos de tic tac, todos, todos iguaizinhos 
Jogam golf, jogam pólo, bebendo um bom martini dry 

Todos têm lindos filhinhos bonequinhos engomadinhos 
As crianças vão pra escola, depois pra universidade 
Onde entram em caixinhas e saem todas iguaizinhas 

Os rapazes ficam ricos e formam uma família 
Todos eles em caixinhas, em casinhas iguaizinhas 

Uma verde, outra rosa e outra bem amarelinha 
E são todas feitas de tic tac, todas, todas iguaizinhas468 

 

Voltando à análise dos 24 compositores mais gravados pela artista, eles são 

provenientes de 8 diferentes estados brasileiros, e um de outro país. As canções solares 

de Tom Jobim são bem diferentes da obra de Fausto Nilo, ou de Roberto Carlos. Cada 

compositor coloca um pouco de vivência na sua composição, e a cantora se reapropria 

dessas canções, fazendo em sua obra uma grande pesquisa da música brasileira. Com 

grandes diferenças, seja no Rio de Janeiro de Tom Jobim e Vinicius de Moraes, nas 

canções românticas de Roberto e Erasmo, na vida do morro de Zé Kéti e Cartola, nas 

agruras do homem do sertão em João do Vale, ou no Nordeste popular de Fagner e 

Fausto Nilo. Das lembranças da infância no Acre de João Donato. Na Bahia de Caetano 

Veloso e Capinam, ou na busca do “povo” de Carlos Lyra e Sérgio Ricardo. Poderíamos 

escrever várias páginas citando os compositores gravados por Nara, entretanto 

                                                             
468  Letra da canção Little boxes, de Malvina Reynolds e versão de Nara Leão. Gravada no LP Coisas do 
Mundo. Gravadora Philips, 1969. 
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destacamos aqui que a cantora tentou cantar as diferentes imagens do nosso país, 

sempre em busca de novas canções e artistas. 

 

Gráfico 2- Repetição dos Compositores gravados por Nara Leão 

 

Fonte: Discos de Carreira de Nara Leão 

 

Após destacar os compositores mais gravados pela artista, chamo atenção para o 

gráfico. Dos compositores gravados por Nara, 70% ela gravou só uma música. Isso 

destaca o variado repertório da artista. Nara que sempre estava pesquisando para suas 

gravações variava muito de compositores no disco. Mostrando a construção de um 

repertório variado em gêneros, temas.  

Ainda destacando versatilidade da obra da cantora, que em 23 discos, falou do 

amor de diversas formas, lançou luz sobre a cultura popular de diversos locais, 

participando inclusive de projetos de músicas regionais do centro-oeste, sul. Mas, 

independentemente disso, ela trouxe em sua obra diversos retratos de um mesmo país. 

Talvez por esse motivo seu repertório desperte elogios até os dias atuais. A cantora, que 

muitas vezes foi considerada “sem voz”, segue vendendo discos, seja nas coletâneas, 

seja no relançamento de sua obra.  

Alguns dirão que é por direito adquirido, por ter estado presente na “fundação” 

da sigla MPB. Outros, que é pela posição que ocupou durante o regime militar. Já 

outros podem dizer que é por ela ter sido a “musa” da Bossa Nova. Mas o fato é que a 



168 
 

obra da cantora continua recebendo destaque anos após sua morte. Seus discursos seu 

engajamento sua forma de guiar a carreira fazem de Nara uma intérprete que pensava o 

Brasil, a cultura popular. Seu engajamento mostrava uma cantora que buscava não 

apenas interpretar canções, mas passar uma mensagem, um conhecimento uma 

informação. 

Como operaria da música brasileira a artista teceu relações com diversos 

Gêneros musicais, buscando não se limitar, o que possibilitou que a artista estivesse 

presente em diversos momentos da música brasileira dando sua contribuição, ajudando 

na construção do que chamamos hoje de MPB. 
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Conclusão 
 

A carreira de Nara Leão foi construída durante as décadas de 1960 até 1980, 

mesmo período em que a sigla da MPB foi institucionalizada. Nara participou de 

praticamente todos os momentos considerados fundadores dessa vertente da música 

popular pelos pesquisadores musicais: música engajada, festivais, reapropriação do 

samba, Bossa Nova, Tropicália entre outros. 

A intérprete participou e contribuiu para os momentos/movimentos da formação 

da sigla MPB, sempre com destaque em sua participação. Transitando entra a “tradição” 

e a “modernidade”, reunia os elementos que um artista necessitava para fazer parte da 

MPB, recém instaurada naquele período. 

Podemos dizer que a carreira da cantora se guiava por um viés 

Ideológico/Político, diferentemente da de Elis (estético), de Maria Bethânia e Clara 

Nunes (religioso). Nara seguiu sua carreira com preceitos muito próximos do CPC 

(Centro Popular de Cultura), em busca pela diversidade da música brasileira, exaltando 

a identidade nacional, cantando diversos gêneros musicais, músicas que falavam do 

povo. Mesmo assim, não chegou a atingir o grande público. 

Exemplo de emancipação feminina, Nara foi considerada uma das intelectuais 

do período; dava depoimentos sobre cultura, política, e outros aspectos sociais. Deixou 

claro sua posição contra o regime ditatorial, por isso teve que se autoexilar. Fez parte da 

elite intelectual do período, estabelecendo relações não apenas com compositores, mas 

com cineastas, teatrólogos, atores e diversas figuras da classe artística. 

Os discursos construídos sobre à cantora sempre reiteram seu repertório bem 

escolhido. Mesmo com críticas a sua pouca extensão vocal, o repertório era sempre 

ressaltado. Esse discurso continua sendo reproduzido não apenas pelos seus pares, mas 

também pelos antigos e novos críticos musicais. Sua obra já foi toda relançada, e pode-

se dizer que a cantora faz parte do “panteão dos deuses” criado pela mídia e críticos da 

cultura popular. O nome da artista é recorrente em obras sobre a cultura brasileira nas 

décadas de 1960 ,1970 e 1980. Mesmo depois de décadas da sua morte, seus discos são 

analisados, relançados, reinterpretados; sua voz ainda faz parte das trilhas sonoras de 

novelas. 

A obra da cantora mostra ainda que um mesmo artista estava presente diversos 

momentos e movimentos musicais, quebrando a máxima de que cada artista era ligado a 

um movimento, mostrando a rigor um trânsito bem flexível entre os gêneros e 
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movimentos musicais. A cantora não apenas tinha um repertório, como também deu seu 

aval a diversos artistas em início de carreira, como Maria Bethania, Chico Buarque, 

Sueli Costa, Sidney Miller, Fagner, Martinho da Villa, entre outros. Ainda, ajudou na 

difusão da obra de Roberto Carlos e Erasmo Carlos para o público intelectual de classe 

média. Foi uma pesquisadora da música popular, não apenas apoiou novos talentos 

como redescobriu esquecidos. 

Mesmo atingindo um público restrito durante sua carreira, a cantora continua 

sendo rememorada nos dias de hoje, talvez porque o público atingido por ela seja parte 

da elite intelectual brasileira, responsáveis pela produção de pesquisas sobre a história 

da música brasileira. Os movimentos que Nara participa são também os movimentos 

considerados centrais para a construção da “linha evolutiva” da nossa música brasileira. 

Essa configuração histórica da música brasileira lança luz para a cantora que era avessa 

à fama, mas que buscou a música brasileira durante toda sua carreira. Nara grava 

diversas obras de musicas consideradas “regionais”, faz parte de vários projetos 

experimentais e de discos que lançariam novos artistas. 

A obra da cantora está entre a obra de artistas que se confundem com a formação 

de uma história da música brasileira e da cultura nacional brasileira. Mesmo tendo 

fugido durante um tempo da vida artística, a intérprete continuou dando sua 

contribuição para a música brasileira, sendo até hoje referenciada por novos artistas e 

citada em diversas pesquisas sobre a música brasileira. 
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de Julho de 1977. 

Entrevista concedida por Nara Leão ,presente no lado B do compacto simples Nasci 

para Bailar. 1982. 



178 
 

Entrevista concedida pelo compositor Roberto Menescal a Daniel Saraiva, na cidade do 

Rio de Janeiro ,em 01 de Agosto de 2011. 

Entrevista concedida por Jerry Adriani  a Daniel Saraiva, na cidade de Itaúna, em 05 de 

Maio de 2012. 

Entrevista concedida pelo cantor e compositor Raimundo Fagner a Daniel Saraiva, na 

cidade de Natal, em 03 de Maio de 2013. 

Entrevista concedida pela intérprete Terezinha de Jesus a Daniel Saraiva, na cidade de 

Natal, no dia de Julho de 2013. 

Entrevista concedida pelos cantores e compositores Clodo Ferreira e Climério Ferreira, 

a Daniel Saraiva, na cidade de Brasília, em 11 de Setembro de 2013. 

Entrevista concedida pelo cantor e compositor Fausto Nilo a Daniel Saraiva, na cidade 

de Fortaleza, em 30 de Setembro de 2013. 

Entrevista concedida pelo cantor e compositor Nonato Luiz a Daniel Saraiva, na cidade 

de Fortaleza, em 30 de Setembro de 2013. 

Entrevista concedida por Danuza Leão a Daniel Lopes Saraiva, pelo telefone, em 23 de 

Outubro de 2013. 

Entrevista concedida pelo cantor e compositor Dori Caymmi a Daniel Saraiva, na 

cidade do Rio de Janeiro, em 26 de Fevereiro de 2014.   

Entrevista concedida pelo cantor e compositor Geraldo Azevedo a Daniel Saraiva, na 

cidade de Belo Horizonte, em 03 de Abril de 2014. 

Entrevista concedida pelo compositor José Carlos Capinam a Daniel Saraiva, na cidade 

de Salvador, em 26 de Maio de 2014. 

Entrevista concedida por Roberto Scorza, a Daniel Saraiva na cidade de São João Del-

rei, em 02 de Julho de 2014.   

Entrevista concedida pelo cantor e compositor Sérgio Ricardo a Daniel Saraiva, na 

cidade do Rio de Janeiro, em 20 de Agosto de 2014.   

Entrevista concedida pela cantora Wanda Sá a Daniel Saraiva, na cidade do Rio de 

Janeiro, em 21 de Agosto de 2014.   

Entrevista concedida pela cantora e compositora Alaíde Costa a Daniel Saraiva, na 

cidade de São Paulo, em 04 de Fevereiro de 2015. 
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Arquivos 
 

Arquivo Nacional de Brasília: arquivos da Força Área Brasileira, da Polícia Federal e do 

Serviço Nacional de informações. 

Arquivos IBOPE – Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatítica Ltda.  
Seções: “Long-plays”, “Fitas”, “Compacto Simples”, “Compactos Duplos”.  
Pesquisa de vendagens de discos, São Paulo, Recife e Rio de Janeiro. Arquivo  
Edgard Leuenroth, Unicamp, Campinas-SP. Fontes digitalizadas, gentilmente  
cedidas pela professora Dra. Silvia M. Jardim Brügger. 1959-1978. 
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http://g1.globo.com/platb/geneton 

 www.raimundofagner.com.br 

http://www.memoriamusical.com.br 

http://www.naraleao.com.br 

 

Filmes  
 

ESSE Mundo é Meu. Direção: Sérgio Ricardo. Roteiro: Sérgio Ricardo. 1964. 

 

QUANDO o Carnaval Chegar. Direção: Cacá Diegues. Roteiro Cacá Diegues, Hugo 

Carvana e Chico Buarque.1972. 

 

 

Fontes discográficas 

 

Caetano Veloso. Gilberto Gil, Tom Zé, Nara Leão, Gal Costa, Rogério Duprat, 

Toaquato Neto e Os Mutantes.Panis Et Circencis. Philips,1968. 

Carlos Lyra. Depois do Carnaval.Philips,1962. 

Carlos Lyra. Carlos Lyra... Saravá!. RCA Victor México,1970. 

Carlos Lyra.... E no Entanto é Preciso Cantar. Philips,1971. 

Carlos Lyra e Dulce Nunes. Pobre Menina Rica. CBS, 1972. 

Fagner. Manera Fru-Fru, Manera. Philips, 1973. 

João do Vale. João do Vale. CBS, 1981. 

João Gilberto. Chega de Saudade, 1958. 

Nara Leão. Nara. Elenco, 1964. 
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Nara Leão. Opinião de Nara. Philips, 1964. 

Nara Leão. O Canto Livre de Nara. Philips, 1965. 

Nara Leão, Edu Lobo e Tamba Trio. 5 na Bossa. Philips, 1965. 

Nara Leão, Zé Keti João do Vale. Show Opinião, 1965. 

Nara Leão. Nara Pede Passagem. Philips, 1966. 

Nara Leão. Manhã de Liberdade. Philips, 1966. 

Nara Leão, Paulo Autran, Tereza Rachel e Oduvaldo Viana Filho. Liberdade, 

Liberdade. Companhia Brasileira de Discos, 1966. 

Nara Leão. Vento de Maio. Philips, 1967. 

Nara Leão. Nara. Philips, 1967. 

Nara Leão. Nara Leão. Philips, 1968. 

Nara Leão. Coisas do Mundo. Philips, 1969. 

Nara Leão. Dez Anos Depois. Philips, 1971 

Nara Leão, Chico Buarque e Maria Bethânia. Quando o Carnaval Chegar. Philips. 

1972. 

Nara Leão. Meu Primeiro Amor. Philips, 1975. 

Nara Leão. Meus Amigos são um Barato. Philips, 1977. 

Nara Leão, Miucha, Ruy e Magro. Os Saltimbancos. Phonogram, 1977. 

Nara Leão. ...E que tudo mais vá pro inferno. Philips, 1978. 

Nara Leão. Nara canta em castellano . Philips, 1979. 

Nara Leão. Com Açúcar com Afeto. Philips, 1980. 

Nara Leão. Romance Popular. Philips, 1981. 

Nara Leão. Nasci para Bailar. Philips, 1982. 

 Nara Leão. Meu Samba Encabulado. Philips, 1983. 

 Nara Leão. Abraços e Beijinhos e carinhos sem ter fim. Philips, 1984. 

 Nara Leão. Garota de Ipanema. Philips, 1985. 

Nara Leão. Um Cantinho, Um Violão. Philips, 1985. 

Nara Leão. Meus Anos Dourados. Philips, 1987. 

Nara Leão. My Foolish Heart. Philips, 1989. 

Wanda Sá. Vagamente. RGE,1964. 

Vários Artistas.IV Festival da Música Popular Brasileira – Vol 2. Philips, 1968. 
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Anexo 
 

Músicas inclusas no CD 

1- A Banda- Chico Buarque 

2- Lindonéia- Caetano Veloso/Gilberto Gil 

3- Com Açúcar com Afeto- Chico Buarque 

4- Esse Mundo é Meu- Sérgio Ricardo e Ruy Guerra 

5- Opinião – Zé Keti 

6- Samba da Ilegalidade- Zé Keti/ Carlos Lyra 

7- Sina do Caboclo- João do Vale/ J.B  de Aquino 

8- Berimbau- Baden Powell/ Vinicius de Moraes 

9- O Trem Atrasou- Arthur Vilarinho / Estanislau Silva/ Paquito 

10- Pedro Pedreiro- Chico Buarque 

11- Manhã de Liberdade- Nelson Lins de Barros/ Marcon Antonio 

12- Canto Livre- Bené Nunes/ Dulce Nunes 

13- 14 anos- Paulinho da Viola 

14- Como Será o ano 2000- Padeirinho 

15- Cavalgada- Roberto Carlos/Erasmo Carlos 

16- Bloco do Prazer- Moraes Moreira/ Fausto Nilo 

17- Romance Popular- Stelio Vale/Chico Chaves/ Fausto Nilo 

18- Cli-Clê-Clô- Nara Leão/ Fausto Nilo/Fagner 

19- Diálogo- Milton Nascimento/ Marcos Valle/ Paulo Sérgio Valle 

20- Faz Escuro Mais eu Canto- Monsueto Menezes/ Thiago de Melo 

21- Upa-Upa( A Canção do Trolinho)- Ary Barroso 

22- Camisa Amarela- Ary Barroso 

23-  Rapaz de Bem- Johnny Alf 

24- Fiz A Cama na Varanda/Prenda Minha- (Dilu Melo/ Ovídio Chaves)(Tradicional) 

25- Lilitle Boxes- Malvina Reynolds/ Versão: Nara Leão 

 

 

 


