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HISTÓRIA – Anexo 1:  

Texto 1:  RITOS CORPORAIS ENTRE OS SONACIREMA 
 
Horace Miner  
In: A.K. Rooney e P.L. de Vore (orgs)  
YOU AND THE OTHERS - Readings in Introductory Anthropology  
(Cambridge, Erlich)  
1976 
 
O antropólogo está tão familiarizado com a diversidade das formas de comportamento que 
diferentes povos apresentam em situações semelhantes, que é incapaz de surpreender-se mesmo 
em face dos costumes mais exóticos. De fato, se nem todas as combinações logicamente 
possíveis de comportamento foram ainda descobertas, o antropólogo bem pode conjeturar que 
elas devam existir em alguma tribo ainda não descrita.  
  
Deste ponto de vista, as crenças e práticas mágicas dos Sonacirema apresentam aspectos tão 
inusitados que parece apropriado descrevê-los como exemplo dos extremos a que pode chegar o 
comportamento humano. Foi o Professor Linton, em 1936, o primeiro a chamar a atenção dos 
antropólogos para os rituais dos Sonacirema, mas a cultura desse povo permanece 
insuficientemente compreendida ainda hoje.  
  
Trata-se de um grupo norte-americano que vive no território entre os Cree do Canadá, os Yaqui e 
os Tarahumare do México, e os Carib e Arawak das Antilhas. Pouco se sabe sobre sua origem, 
embora a tradição relate que vieram do leste. Conforme a mitologia dos Sonacirema, um herói 
cultural, Notgnihsaw, deu origem  à sua nação; ele é, por outro lado, conhecido por duas façanhas 
de força: ter atirado um colar de conchas, usado pelos Sonacirema como dinheiro, através do rio 
Po- To- Mac e ter derrubado uma cerejeira na qual residiria o Espírito da Verdade.  
  
A cultura dos Sonacirema caracteriza-se por uma economia de mercado altamente desenvolvida, 
que evolui em um rico habitat. Apesar do povo dedicar muito do seu tempo às atividades 
econômicas, uma grande parte dos frutos deste trabalho e uma considerável porção do dia são 
dispensados  em atividades rituais. O foco destas atividades é o corpo humano, cuja aparência e 
saúde surgem como o interesse dominante no ethos deste povo. Embora tal tipo de interesse não 
seja, por certo, raro, seus aspectos cerimoniais e a filosofia a eles associadas são singulares.  
  
A crença fundamental subjacente a todo o sistema parece ser a de que o corpo humano é 
repugnante e que sua tendência natural  é para a debilidade e a doença. Encarcerado em tal 
corpo, a única esperança do homem é desviar estas características através do uso das poderosas 
influências do ritual e do cerimonial. Cada moradia tem um ou mais santuários devotados a este 
propósito. Os indivíduos mais poderosos desta sociedade têm muitos santuários em suas casas e, 
de fato, a alusão  à opulência de uma casa, muito freqüentemente, é feita em termos do número 
de tais centros rituais que possua. Muitas casas são construções de madeira, toscamente 
pintadas, mas as câmeras de culto das mais ricas têm paredes de pedra. As famílias mais pobres 
imitam as ricas, aplicando placas de cerâmica  às paredes de seu santuário.  
  
Embora cada família tenha pelo menos um de tais santuários, os rituais a eles associados não são 
cerimônias familiares, mas sim cerimônias privadas e secretas. Os ritos, normalmente, são 
discutidos apenas com as crianças e, neste caso, somente durante o período em que estão sendo 
iniciadas em seus mistérios. Eu pude, contudo, estabelecer contato suficiente com os nativos para 
examinar estes santuários e obter descrições dos rituais.  
  
O ponto focal do santuário é uma caixa ou cofre embutido na parede. Neste cofre são guardados 
os inúmeros encantamentos e poções mágicas sem os quais nenhum nativo acredita que poderia 
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viver. Tais preparados são conseguidos através de uma série de profissionais especializados, os 
mais poderosos dos quais são os médicos-feiticeiros, cujo auxilio deve ser recompensado com 
dádivas substanciais. Contudo, os médicos-feiticeiros não fornecem a seus clientes as poções de 
cura; somente decidem quais devem ser seus ingredientes e então os escrevem em sua 
linguagem antiga e secreta. Esta escrita é entendida apenas pelos médicos-feiticeiros e pelos 
ervatários, os quais, em troca de outra dádiva, providenciam o encantamento necessário. Os 
Sonacirema não se desfazem do encantamento após seu uso, mas os colocam na caixa-de-
encantamento do santuário doméstico. Como tais substâncias mágicas são especificas para 
certas doenças e as doenças do povo, reais ou imaginárias, são muitas, a caixa-de-
encantamentos está geralmente a ponto de transbordar. Os pacotes mágicos são tão numerosos 
que as pessoas esquecem quais são suas finalidades e temem usá-los de novo. Embora os 
nativos sejam muito vagos quanto a este aspecto, só podemos concluir que aquilo que os leva a 
conservar todas as velhas substâncias é a ideia de que sua presença na caixa-de-encantamentos, 
em frente à qual são efetuados os ritos corporais, irá, de alguma forma, proteger o adorador.  
  
Abaixo da caixa-de-encantamentos existe uma pequena pia batismal. Todos os dias cada membro 
da família, um após o outro, entra no  santuário, inclina sua fronte ante a caixa-de-encantamentos, 
mistura diferentes tipos de águas sagradas na pia batismal e procede a um breve rito de ablução. 
As  águas sagradas vêm do Templo da Água da comunidade, onde os sacerdotes executam 
elaboradas cerimônias para tornar o líquido ritualmente puro.  
  
Na hierarquia dos mágicos profissionais, logo abaixo dos médicos-feiticeiros no que diz respeito 
ao prestígio, estão os especialistas cuja designação pode ser traduzida por "sagrados-homens-da-
boca". Os Sonacirema têm um horror quase que patológico, e ao mesmo tempo fascinação, pela 
cavidade bucal, cujo estado acreditam ter uma influência sobre todas as relações sociais. 
Acreditam que, se  não fosse pelos rituais bucais seus dentes cairiam, seus amigos os 
abandonariam e seus namorados os rejeitariam. Acreditam também na  existência de uma forte 
relação entre as características orais e as morais: Existe, por exemplo, uma ablução ritual da boca 
para  as crianças que se supõe aprimorar sua fibra moral.  
  
O ritual do corpo executado diariamente por cada um dos Sonacirema inclui  um rito bucal. Apesar 
de serem tão escrupulosos no cuidado bucal, este rito envolve uma prática que choca o 
estrangeiro não iniciado, que só pode considerá-lo revoltante. Foi-me relatado que o ritual consiste 
na inserção de um pequeno feixe de cerdas de porco na boca juntamente com certos pós 
mágicos, e em movimentá-lo então numa série de gestos altamente formalizados. Além do ritual 
bucal privado, as pessoas procuram o mencionado sacerdote-da-boca uma ou duas vezes ao ano. 
Estes profissionais  têm uma impressionante coleção de instrumentos, consistindo de brocas, 
furadores, sondas e aguilhões. O uso destes objetos no exorcismo dos demônios bucais envolve, 
para o cliente, uma tortura ritual quase inacreditável.  O sacerdote-da-boca abre a boca do cliente 
e, usando os instrumentos acima citados, alarga todas as cavidades que a degeneração possa ter 
produzido nos dentes. Nestas cavidades são colocadas substâncias mágicas. Caso não existam 
cavidades naturais nos dentes, grandes seções de um ou mais dentes são extirpadas  para que a 
substância natural possa ser aplicada. Do ponto de vista do cliente, o propósito destas aplicações 
é tolher a degeneração e  atrair amigos. O caráter extremamente sagrado e tradicional do rito 
evidencia-se pelo fato de os nativos voltarem ao sacerdote-da-boca ano após ano, não obstante o 
fato de seus dentes continuarem a degenerar.  
  
Esperamos que quando for realizado um estudo completo dos Sonacirema haja um inquérito 
cuidadoso sobre a estrutura da personalidade destas pessoas. Basta observar o fulgor nos olhos 
de um sacerdote-da- boca, quando ele enfia um furador num nervo exposto, para se suspeitar que 
este rito envolve certa dose de sadismo. Se isto puder ser provado, teremos um modelo muito 
interessante, pois a maioria da população demonstra tendências masoquistas bem definidas.  
  
Foi a estas tendências que o Prof. Linton (1936) se referiu na discussão de uma parte específica 
dos ritos corporal que é desempenhada apenas por homens. Esta parte do rito envolve raspar e 
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lacerar a superfície da face com um instrumento afiado. Ritos especificamente femininos  têm 
lugar apenas quatro vezes durante cada mês lunar, mas o que lhes falta em frequência é 
compensado em barbaridade. Como parte desta cerimônia, as mulheres usam colocar suas 
cabeças em pequenos fornos por cerca de uma hora. O aspecto teoricamente interessante é que 
um povo que parece ser preponderantemente masoquista tenha desenvolvido especialistas 
sádicos.  
  
Os médicos-feiticeiros têm um templo imponente, ou latipsoh, em cada comunidade de certo 
porte. As cerimônias mais elaboradas, necessárias para tratar de pacientes muito doentes, só 
podem ser executadas neste templo. Estas cerimônias envolvem não apenas o taumaturgo, mas 
um grupo permanente de vestais que, com roupas e toucados específicos, movimentam-se 
serenamente pelas câmaras do templo.  
  
As cerimônias latipsoh são tão cruéis que é de surpreender que uma boa proporção de nativos 
realmente doentes que entram no templo se recuperem. Sabe-se que as crianças pequenas, cuja 
doutrinação ainda é incompleta, resistem  às tentativas de levá-las ao templo, porque "é lá que se 
vai para morrer". Apesar disto, adultos doentes não apenas querem mas anseiam por sofrer os 
prolongados rituais de purificação, quando possuem recursos para tanto. Não importa quão 
doente esteja o suplicante ou quão grave seja a emergência, os guardiões de  muitos templos não 
admitirão um cliente se ele não puder dar uma  dádiva valiosa para a administração. Mesmo 
depois de ter-se conseguido a admissão, e sobrevivido às cerimônias, os guardiães não permitirão 
ao neófito abandonar o local se ele não fizer outra doação.  
  
O suplicante que entra no templo é primeiramente despido de todas as suas roupas. Na vida 
cotidiana os Sonacirema evita a exposição de seu corpo e de suas funções naturais. As atividades 
excretoras e o banho, enquanto parte dos ritos corporais, são realizados apenas no segredo do 
santuário doméstico. Da perda súbita do segredo do corpo quando da entrada no latipsoh, podem 
resultar traumas psicológicos. Um homem, cuja própria esposa nunca o viu em um ato excretor, 
acha-se subitamente nu e auxiliado por uma vestal, enquanto executa suas funções naturais num 
recipiente sagrado. Este tipo de tratamento cerimonial é necessário porque os excreta são usados 
por um adivinho para averiguar o curso e a natureza da enfermidade do cliente. Clientes do sexo 
feminino, por sua vez, têm seus corpos nus submetidos ao escrutínio, manipulação e aguilhadas 
dos médicos-feiticeiros.  
  
Poucos suplicantes no templo estão suficientemente bons para fazer qualquer coisa além de jazer 
em duros leitos. As cerimônias diárias, como os ritos do sacerdote-da-boca, envolvem desconforto 
e tortura. Com precisão ritual as vestais despertam seus miseráveis fardos a cada madrugada e 
os rolam em seus leitos de dor enquanto executam abluções, com os movimentos formais nos 
quais estas virgens são altamente treinadas. Em outras horas, elas inserem bastões mágicos na 
boca do suplicante ou o forçam a engolir substâncias que se supõe serem curativas.  
De tempos em tempos o médico-feiticeiro vem ver seus clientes e espeta agulhas magicamente 
tratadas em sua carne. O fato de que estas cerimônias do templo possam não curar, e possam 
mesmo matar o neófito, não diminui de modo algum a fé das pessoas no médico feiticeiro.  
  
Resta ainda um outro tipo de profissional, conhecido como um "ouvinte". Este "doutor-bruxo" tem 
o poder de exorcizar os demônios que se alojam nas cabeças das pessoas enfeitiçadas. Os 
Sonacirema acreditam que os pais enfeitiçam seus próprios filhos; particularmente, teme-se que 
as mães lancem uma maldição sobre as crianças enquanto lhes ensinam os ritos corporais 
secretos. A contra-magia do doutor bruxo é inusitada por sua carência de ritual. O paciente 
simplesmente conta ao "ouvinte" todos os seus problemas e temores, principalmente pelas 
dificuldades iniciais que consegue rememorar. A memória demonstrada pelos Sonacirema  nestas 
sessões de exorcismo é verdadeiramente notável. Não é incomum  um paciente deplorar a 
rejeição que sentiu, quando bebê, ao ser desmamado, e uns poucos indivíduos reportam a origem 
de seus problemas aos feitos traumáticos de seu próprio nascimento.  
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Como conclusão, deve-se fazer referência a certas práticas que têm suas bases na estética 
nativa, mas que decorrem da aversão profunda ao corpo natural e suas funções. Existem jejuns 
rituais para tornar magras pessoas gordas, e banquetes cerimoniais para tornar gordas pessoas 
magras. Outros ritos são usados para tornar maiores os seios das mulheres que os têm pequenos 
e torná-los menores quando são grandes. A insatisfação geral com o tamanho do seio é 
simbolizada no fato de a forma ideal estar virtualmente além da escala de variação humana. Umas 
poucas mulheres, dotadas de um desenvolvimento hipermamário quase inumano, são tão 
idolatradas que podem levar uma boa vida simplesmente indo de cidade em cidade e permitindo 
aos embasbacados nativos, em troca de uma taxa, contemplarem-nos.  
  
Já fizemos referência ao fato de que as funções excretoras são ritualizadas, rotinizadas e 
relegadas ao segredo. As funções naturais de reprodução são, da mesma forma, distorcidas. O 
intercurso sexual é tabu enquanto assunto, e  é programado enquanto ato. São feitos esforços 
para evitar a gravidez, pelo uso de substâncias mágicas ou pela limitação do intercurso sexual a 
certas fases da lua. A concepção é na realidade, pouco frequente. Quando grávidas as mulheres 
vestem-se de modo a esconder o estado. O parto tem lugar em segredo, sem amigos ou parentes 
para ajudar, e a maioria das mulheres não amamenta seus rebentos.  
  
Nossa análise da vida ritual dos Sonacirema certamente demonstrou ser este povo dominado pela 
crença na magia. É difícil compreender como tal povo conseguiu sobreviver por tão longo tempo 
sob a carga que impôs sobre si mesmo. Mas até costumes tão exóticos quanto estes aqui 
descritos ganham seu real significado quando são encarados sob o ângulo relevado por 
Malinowski, quando escreveu:  
  
"Olhando de longe e de cima de nossos altos postos de segurança na civilização desenvolvida, é 
fácil perceber toda a crueza e irrelevância da magia. Mas sem seu poder de orientação, o homem 
primitivo não poderia ter dominado, como o fez, suas dificuldades práticas, nem poderia ter 
avançado aos estágios mais altos da civilização". 
 

Disponível em: http://pessoal.educacional.com.br/up/20021/1111376/t1348.asp Acesso em: 18/07/12. 

 

Texto 2: Os argonautas do pacifico ocidental/Trocas Kula 

A monografia “Os argonautas do pacífico ocidental” é o produto final do trabalho de campo levado 
a cabo por Malinowsky quando da sua estadia durante um período que se estendeu a um total de 
seis anos 1914-1920 distribuindo por três expedições nos vários distritos da nova Guiné. O grosso 
do estudo é feito essencialmente nas ilhas Trobriand no este da nova Guiné. Esta monografia deu 
um particular destaque ao estudo de um peculiar sistema de trocas existente entre os habitantes 
de ilhas vizinhas da nova Guiné.  

A obra possui no início um capítulo metodológico onde vêm explicitados os processos segundo os 
quais o etnógrafo se moveu e operou no terreno. 

O essencial do Kula:  
� É uma forma de troca de bens inter-tribal entre populações de várias ilhas a norte e este da nova 
Guiné.  
� Os bens trocados não são de primeira necessidade, são decorativos, supérfluos.  
� Trocas são realizadas em circuito fechado.  
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� Circulam nesse ciclo 2 tipos de bens (vaygu’a).Os soulava = colares de conchas vermelhas que 
rodam no sentido dos ponteiros do relógio. Os mwaya = braceletes de conchas brancas que 
rodam no sentido oposto aos ponteiros do relógio. E nunca voltam em direção oposta. 
� São cerimônias públicas  
� “Uma vez kula, kula para sempre”  
� Estes elementos estão sempre a girar de ilha para ilha ficando na posse dos nativos entre um a 
2 anos nunca mais.  
� Movimentos regidos por regras ancestrais adicionais acompanhados de ritos e magia  
� Existem parceiros fixos e vitalícios para o kula que se comportam como amigos dando 
segurança uns aos outros quando estão em terras estranhas.  
� O numero de parceiros varia consoante a importância do individuo  
Cada indivíduo do kula não sabe a real dimensão do evento nem as suas funções e implicações. 
Não sabem fornecer uma descrição  
� Curiosamente 90% das joias não são para ser usadas, por serem mito grandes ou muito 
pequenas, mesmo as que são para usar não são de uso diário, só nas festas  
� Só o chefe pode possuir algumas joias do kula que pode emprestar se assim o entender.  
� As joias têm poder temporário que confere importância e glória à vila  
� As joias não têm valor monetário nem podem ser vendidas. O seu valor está no simples fato de 
existirem.  
� O valor vaygu’a está relacionado com um sentimento histórico pois passaram pela mão de 
pessoas importantes, são um veículo sentimental. As pessoas têm prazer em possuí-los.  
� Os valores do kula não pertencem a ninguém, não têm valor absoluto.  
� Alguns são ganhos por herança e ficam fora do kula  
� Trocam-se também outros objetos para pagar desigualdades no valor de cada objecto do kula:  
Presentes solicitátios: (Kaributu), espadas, machados; Ofertas: (pokala) em gêneros alimentícios 
/animais de criação. 
� Os homens que têm muito, têm de ser mais generoso, isso é uma virtude caso contrário o outro 
pragueja contra quem lhe deu pouco.  
� O kula é sobretudo um meio de socialização  
 
Malinowsky compara as joias do kula às joias da coroa ilustrando assim o seu sentido de 
preciosidade:  
As pessoas sentem-se seguras pelas joias estarem em segurança, protegidas e não nas mãos de 
qualquer um.  
 
Atividades acessórias para o Kula: 
Construção de canoas (parece o acontecimento principal)  
Fixação de datas para o kula  
Ritos dirigidos à canoa desde a construção até ao kula.  
 
Disponível em: http://antropologia1.blogspot.com.br/2005/01/os-argonautas-do-pacifico-ocidental.html 

Acesso em: 18/07/12. 

 

Texto 3: Diversidade Cultural no Brasil 

Apesar do processo de globalização, que busca a mundialização do espaço geográfico – 
tentando, através dos meios de comunicação, criar uma sociedade homogênea – aspectos locais 
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continuam fortemente presentes. A cultura é um desses aspectos: várias comunidades continuam 
mantendo seus costumes e tradições. 
 
O Brasil, por apresentar uma grande dimensão territorial, possui uma vasta diversidade cultural. 
Os colonizadores europeus, a população indígena e os escravos africanos foram os primeiros 
responsáveis pela disseminação cultural no Brasil. Em seguida, os imigrantes italianos, japoneses, 
alemães, árabes, entre outros, contribuíram para a diversidade cultural do Brasil. Aspectos como a 
culinária, danças, religião, são elementos que integram a cultura de um povo. 
 
As regiões brasileiras apresentam diferentes peculiaridades culturais. 
No Nordeste, a cultura é representada através de danças e festas como o bumba meu boi, 
maracatu, caboclinhos, carnaval, ciranda, coco, reisado, frevo, cavalhada e capoeira. A culinária 
típica é representada pelo sarapatel, buchada de bode, peixes e frutos do mar, arroz doce, bolo de 
fubá cozido, bolo de massa de mandioca, broa de milho verde, pamonha, cocada, tapioca, pé de 
moleque, entre tantos outros. A cultura nordestina também está presente no artesanato de rendas. 
  
O Centro-Oeste brasileiro tem sua cultura representada pelas cavalhadas e procissão do fogaréu, 
no estado de Goiás; e o cururu em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A culinária é de origem 
indígena e recebe forte influência da culinária mineira e paulista. Os pratos principais são: 
galinhada com pequi e guariroba, empadão goiano, pamonha, angu, cural, os peixes do Pantanal 
– como o pintado, pacu e dourado. 

As representações culturais no Norte do Brasil estão nas festas populares como o círio de Nazaré 
e festival de Paratins, a maior festa do boi-bumbá do país. A culinária apresenta uma grande 
herança indígena, baseada na mandioca e em peixes. Pratos como otacacá, pirarucu de casaca, 
pato no tucupi, picadinho de jacaré e mussarela de búfala são muito populares. As frutas típicas 
são: cupuaçu, bacuri, açaí, taperebá, graviola, buriti. 

No Sudeste, várias festas populares de cunho religioso são celebradas no interior da região. Festa 
do divino, festejos da páscoa e dos santos padroeiros, com destaque para a peregrinação a 
Aparecida (SP), congada, cavalhadas em Minas Gerais, bumba meu boi, carnaval e peão de 
boiadeiro. A culinária é muito diversificada, os principais pratos são: queijo minas, pão de queijo, 
feijão tropeiro, tutu de feijão, moqueca capixaba, feijoada, farofa, pirão, etc. 

O Sul apresenta aspectos culturais dos imigrantes portugueses, espanhóis e, principalmente, 
alemães e italianos. Algumas cidades ainda celebram as tradições dos antepassados em festas 
típicas, como a festa da uva (cultura italiana) e a oktoberfest (cultura alemã), o fandango de 
influência portuguesa e espanhola, pau de fita e congada. Na culinária estão presentes: 
churrasco, chimarrão, camarão, pirão de peixe, marreco assado, barreado (cozido de carne em 
uma panela de barro) e vinho. 

FRANCISCO, Wagner de Cerqueira e. A Diversidade Cultural no Brasil. Disponível em: 
http://www.brasilescola.com/brasil/a-diversidade-cultural-no-brasil.htm Acesso em: 18/07/12. 
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ANEXO 2 
 
Revistas completas disponível em: http://asterixbrasil.wordpress.com/ Acesso em: 19/07/12. 
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ANEXO 3:  
 

Onde Está a Honestidade? 
Noel Rosa 

Você tem palacete reluzente 
Tem joias e criados à vontade 
Sem ter nenhuma herança ou parente 
Só anda de automóvel na cidade... 

E o povo já pergunta com maldade: 
Onde está a honestidade? 
Onde está a honestidade? 

O seu dinheiro nasce de repente 
E embora não se saiba se é verdade 
Você acha nas ruas diariamente 
Anéis, dinheiro e felicidade... 
... 
Vassoura dos salões da sociedade 
Que varre o que encontrar em sua frente 
Promove festivais de caridade 
Em nome de qualquer defunto ausente... 

 

 

 

 

Presidente Bossa Nova 
Juca Chaves 

Bossa nova mesmo é ser presidente 
Desta terra descoberta por Cabral 
Para tanto basta ser tão simplesmente 
Simpático, risonho, original. 

Depois desfrutar da maravilha 
De ser o presidente do Brasil, 
Voar da Velhacap pra Brasília, 
Ver a alvorada e voar de volta ao Rio. 

Voar, voar, voar, voar, 
Voar, voar pra bem distante, a 
Té Versalhes onde duas mineirinhas 
valsinhas 
Dançam como debutante, interessante! 

Mandar parente a jato pro dentista, 
Almoçar com tenista campeão, 
Também poder ser um bom artista 
exclusivista 
Tomando com Dilermando umas aulinhas de 
violão. 

Isto é viver como se aprova, 
É ser um presidente bossa nova. 
Bossa nova, muito nova, 
Nova mesmo, ultra nova! 
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Apesar De Você 
Chico Buarque 

Amanhã vai ser outro dia 

Hoje você é quem manda 
Falou, tá falado 
Não tem discussão, não 
A minha gente hoje anda 
Falando de lado e olhando pro chão 
Viu? 
Você que inventou esse Estado 
Inventou de inventar 
Toda escuridão 
Você que inventou o pecado 
Esqueceu-se de inventar o perdão 

Apesar de você 
Amanhã há de ser outro dia 
Eu pergunto a você onde vai se esconder 
Da enorme euforia? 
Como vai proibir 
Quando o galo insistir em cantar? 
Água nova brotando 
E a gente se amando sem parar 

Quando chegar o momento 
Esse meu sofrimento 
Vou cobrar com juros. Juro! 
Todo esse amor reprimido 
Esse grito contido 
Esse samba no escuro 

Você que inventou a tristeza 
Ora tenha a fineza 
De "desinventar" 
Você vai pagar, e é dobrado 

Cada lágrima rolada 
Nesse meu penar 

Apesar de você 
Amanhã há de ser outro dia 
Ainda pago pra ver 
O jardim florescer 
Qual você não queria 

Você vai se amargar 
Vendo o dia raiar 
Sem lhe pedir licença 

E eu vou morrer de rir 
E esse dia há de vir 
Antes do que você pensa 
Apesar de você 

Apesar de você 
Amanhã há de ser outro dia 
Você vai ter que ver 
A manhã renascer 
E esbanjar poesia 

Como vai se explicar 
Vendo o céu clarear, de repente 
Impunemente? 
Como vai abafar 
Nosso coro a cantar 
Na sua frente 
Apesar de você 

Apesar de você 
Amanhã há de ser outro dia 
Você vai se dar mal, etc e tal 
La, laiá, la laiá, la laiá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

Inútil 
Ultraje a Rigor 

(vô cantar tudo de novo, ô ?!) 

A gente não sabemos 
Escolher presidente 
A gente não sabemos 
Tomar conta da gente 
A gente não sabemos 
Nem escovar os dente 
Tem gringo pensando 
Que nóis é indigente... 

"Inúteu"! 
A gente somos "inúteu"! 
"Inúteu"! 
A gente somos "inúteu"! 

A gente faz carro 
E não sabe guiar 
A gente faz trilho 
E não tem trem prá botar 
A gente faz filho 
E não consegue criar 
A gente pede grana 
E não consegue pagar... 

"Inúteu"! 
A gente somos "inúteu"! 

 
"Inúteu"! 
A gente somos "inúteu"! 
"Inúteu"! 
A gente somos "inúteu"! 
"Inúteu"! 
A gente somos "inúteu"! 
"Inúteu"! 
A gente somos "inúteu"! 
"Inúteu"! 
A gente somos "inúteu"! 

A gente faz música 
E não consegue cantar 
A gente escreve livro 
E não consegue publicar 
A gente escreve peça 
E não consegue encenar 
A gente joga bola 
E não consegue ganhar... 

"Inúteu"! 
A gente somos "inúteu"! 
"Inúteu"! 
A gente somos "inúteu"! 
"Inúteu"! 
"Inúteu"! 
"Inúteu"! 
Inú! inú! inú... 

Brasil 
Cazuza 

Não me convidaram 
Pra esta festa pobre 
Que os homens armaram 
Pra me convencer 
A pagar sem ver 
Toda essa droga 
Que já vem malhada 
Antes de eu nascer... 

Não me ofereceram 
Nem um cigarro 
Fiquei na porta 
Estacionando os carros 
Não me elegeram 
Chefe de nada 
O meu cartão de crédito 
É uma navalha... 

Brasil! 
Mostra tua cara 

Quero ver quem paga 
Pra gente ficar assim 
Brasil! 
Qual é o teu negócio? 
O nome do teu sócio? 
Confia em mim... 

Não me convidaram 
Pra essa festa pobre 
Que os homens armaram 
Pra me convencer 
A pagar sem ver 
Toda essa droga 
Que já vem malhada 
Antes de eu nascer... 

Não me sortearam 
A garota do Fantástico 
Não me subornaram 
Será que é o meu fim? 
Ver TV a cores 
Na taba de um índio 
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Programada 
Prá só dizer "sim, sim" 

Brasil! 
Mostra a tua cara 
Quero ver quem paga 
Pra gente ficar assim 
Brasil! 
Qual é o teu negócio? 
O nome do teu sócio? 
Confia em mim... 

Grande pátria 
Desimportante 
Em nenhum instante 

Eu vou te trair 
Não, não vou te trair... 

Brasil! 
Mostra a tua cara 
Quero ver quem paga 
Pra gente ficar assim 
Brasil! 
Qual é o teu negócio? 
O nome do teu sócio? 
Confia em mim...(2x) 

Confia em mim 
Brasil!! 

 

 

Fotografia 3X4 
Belchior 

Eu me lembro muito bem do dia em que eu cheguei 
Jovem que desce do norte pra cidade grande 
Os pés cansados e feridos de andar legua tirana...nana 
E lágrima nos olhos de ler o Pessoa 
e de ver o verde da cana.. 
Em cada esquina que eu passava 
um guarda me parava, pedia os meus documentos e depois 
sorria, examinando o três-por-quatro da fotografia 
e estranhando o nome do lugar de onde eu vinha. 
Pois o que pesa no norte, pela lei da gravidade, 
disso Newton já sabia! Cai no sul grande cidade 
São Paulo violento, Corre o rio que me engana.. 
Copacabana, zona norte 
e os cabares da Lapa onde eu morei 
Mesmo vivendo assim, não me esqueci de amar 
que o homem é pra mulher e o coração pra gente dar, 
mas a mulher, a mulher que eu amei 
não pode me seguir não 
esses casos de familia e de dinheiro eu nunca entendi bem 
Veloso o sol não é tao bonito pra quem vem 
do norte e vai viver na rua 
A noite fria me ensinou a amar mais o meu dia 
e pela dor eu descobri o poder da alegria 
e a certeza de que tenho coisas novas 
coisas novas pra dizer 
a minha história é ... talvez 
é talvez igual a tua, jovem que desceu do norte 
que no sul viveu na rua 
e que ficou desnorteado, como é comum no seu tempo 
e que ficou desapontado, como é comum no seu tempo 
e que ficou apaixonado e violento como, como você 
Eu sou como você. Eu sou como você. Eu sou como você 
que me ouve agora. Eu sou como você. Como Você. 
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Apenas Um Rapaz Latino-americano 
Belchior 

Eu sou apenas um rapaz 
Latino-Americano 
Sem dinheiro no banco 
Sem parentes importantes 
E vindo do interior... 

Mas trago, de cabeça 
Uma canção do rádio 
Em que um antigo 
Compositor baiano 
Me dizia 
Tudo é divino 
Tudo é maravilhoso...(2x) 

Tenho ouvido muitos discos 
Conversado com pessoas 
Caminhado meu caminho 
Papo, som, dentro da noite 
E não tenho um amigo sequer 
Que ainda acredite nisso 
Não, tudo muda! 
E com toda razão... 

Eu sou apenas um rapaz 
Latino-Americano 
Sem dinheiro no banco 
Sem parentes importantes 
E vindo do interior... 

Mas sei 
Que tudo é proibido 
Aliás, eu queria dizer 
Que tudo é permitido 
Até beijar você 
No escuro do cinema 
Quando ninguém nos vê...(2x) 

Não me peça que eu lhe faça 
Uma canção como se deve 

Correta, branca, suave 
Muito limpa, muito leve 
Sons, palavras, são navalhas 
E eu não posso cantar como convém 
Sem querer ferir ninguém... 

Mas não se preocupe meu amigo 
Com os horrores que eu lhe digo 
Isso é somente uma canção 
A vida realmente é diferente 
Quer dizer! 
Ao vivo é muito pior... 

E eu sou apenas um rapaz 
Latino-Americano 
Sem dinheiro no banco 
Por favor 
Não saque a arma no "saloon" 
Eu sou apenas o cantor... 

Mas se depois de cantar 
Você ainda quiser me atirar 
Mate-me logo! 
À tarde, às três 
Que à noite 
Tenho um compromisso 
E não posso faltar 
Por causa de vocês...(2x) 

Eu sou apenas um rapaz 
Latino-Americano 
Sem dinheiro no banco 
Sem parentes importantes 
E vindo do interior 
Mas sei que nada é divino 
Nada, nada é maravilhoso 
Nada, nada é sagrado 
Nada, nada é misterioso, não... 

Na na na na na na na na... 
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Ouro de Tolo 
Raul Seixas 

Eu devia estar contente 
Porque eu tenho um emprego 
Sou um dito cidadão respeitável 
E ganho quatro mil cruzeiros 
Por mês... 

Eu devia agradecer ao Senhor 
Por ter tido sucesso 
Na vida como artista 
Eu devia estar feliz 
Porque consegui comprar 
Um Corcel 73... 

Eu devia estar alegre 
E satisfeito 
Por morar em Ipanema 
Depois de ter passado 
Fome por dois anos 
Aqui na Cidade Maravilhosa... 

Ah! 
Eu devia estar sorrindo 
E orgulhoso 
Por ter finalmente vencido na vida 
Mas eu acho isso uma grande piada 
E um tanto quanto perigosa... 

Eu devia estar contente 
Por ter conseguido 
Tudo o que eu quis 
Mas confesso abestalhado 
Que eu estou decepcionado... 

Porque foi tão fácil conseguir 
E agora eu me pergunto "e daí?" 
Eu tenho uma porção 
De coisas grandes prá conquistar 
E eu não posso ficar aí parado... 

Eu devia estar feliz pelo Senhor 
Ter me concedido o domingo 
Prá ir com a família 
No Jardim Zoológico 
Dar pipoca aos macacos... 

Ah! 
Mas que sujeito chato sou eu 
Que não acha nada engraçado 

Macaco, praia, carro 
Jornal, tobogã 
Eu acho tudo isso um saco... 

É você olhar no espelho 
Se sentir 
Um grandessíssimo idiota 
Saber que é humano 
Ridículo, limitado 
Que só usa dez por cento 
De sua cabeça animal... 

E você ainda acredita 
Que é um doutor 
Padre ou policial 
Que está contribuindo 
Com sua parte 
Para o nosso belo 
Quadro social... 

Eu que não me sento 
No trono de um apartamento 
Com a boca escancarada 
Cheia de dentes 
Esperando a morte chegar... 

Porque longe das cercas 
Embandeiradas 
Que separam quintais 
No cume calmo 
Do meu olho que vê 
Assenta a sombra sonora 
De um disco voador... 

Ah! 
Eu que não me sento 
No trono de um apartamento 
Com a boca escancarada 
Cheia de dentes 
Esperando a morte chegar... 

Porque longe das cercas 
Embandeiradas 
Que separam quintais 
No cume calmo 
Do meu olho que vê 
Assenta a sombra sonora 
De um disco voador...
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Marilia de Dirceu – 12 árias.  
ária 1 (as demais disponíveis em http://www.mayasmidi.mus.br/modinhas.htm Acesso: 19/07/12) 
 
Sucede, Marilia bela, 
à medonha noite o dia; 
a estação chuvosa e fria 
à quente, seca estação, 
Muda-se a sorte dos tempos; 
só a minha sorte não? 
 
Os troncos nas Primaveras 
brotam em flores viçosos, 
nos invernos escabrosos 
largam as folhas no chão. 
Muda-se a sorte dos troncos; 
só a minha sorte não? 
 
Aos brutos, Marilia, cortam 
armadas redes os passos, 
rompem depois os seus laços, 
fogem da dura prisão. 
Muda-se a sorte dos brutos; 
só a minha sorte não? 
 
Nenhum dos homens conserva 
alegre sempre o seu rosto; 
depois das penas vem gosto, 
depois de gosto aflição. 
Muda-se a sorte dos homens; 
só a minha sorte não? 

Aos altos Deuses moveram 
soberbos Gigantes guerra; 
no mais tempo o Céu e a Terra 
lhes tributa adoração. 
Muda-se a sorte dos deuses; 
só a minha sorte não? 
 
Há de, Marilia, mudar-se 
do destino a inclemência; 
tenho por mim a inocência, 
tenho por mim a razão. 
Muda-se a sorte de tudo; 
só a minha sorte não? 
 
O tempo, ó Bela, que gasta 
os troncos, pedras e o cobre, 
o véu rompe, com que encobre 
à verdade a vil traição. 
Muda-se a sorte de tudo; 
só a minha sorte não? 
 
Qual eu sou, verá o mundo; 
mais me dará do que eu tinha, 
tornarei a ver-te minha; 
que feliz consolação! 
Não há de tudo mudar-se; 
só a minha sorte não. 

 
 

Romance XXIV ou da Bandeira da Inconfidência 

Cecília Meireles 
 Através de grossas portas, 
sentem-se luzes acesas, 
— e há indagações minuciosas 
dentro das casas fronteiras: 
olhos colados aos vidros, 
mulheres e homens à espreita, 
caras disformes de insônia, 
vigiando as ações alheias. 
Pelas gretas das janelas, 
pelas frestas das esteiras, 
agudas setas atiram 
a inveja e a maledicência. 
Palavras conjeturadas 
oscilam no ar de surpresas, 
como peludas aranhas 
na gosma das teias densas, 
rápidas e envenenadas, 
engenhosas, sorrateiras. 

  
Atrás de portas fechadas, 
à luz de velas acesas, 
brilham fardas e casacas, 
junto com batinas pretas. 
E há finas mãos pensativas, 
entre galões, sedas, rendas, 
e há grossas mãos vigorosas, 
de unhas fortes, duras veias, 
e há mãos de púlpito e altares, 
de Evangelhos, cruzes, bênçãos. 
Uns são reinóis, uns, mazombos; 
e pensam de mil maneiras; 
mas citam Vergílio e Horácio, 
e refletem, e argumentam, 
falam de minas e impostos, 
de lavras e de fazendas, 
de ministros e rainhas 
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e das colônias inglesas. 
  
Atrás de portas fechadas, 
à luz de velas acesas, 
uns sugerem, uns recusam, 
uns ouvem, uns aconselham. 
Se a derrama for lançada, 
há levante, com certeza. 
Corre-se por essas ruas? 
Corta-se alguma cabeça? 
Do cimo de alguma escada, 
profere-se alguma arenga? 
Que bandeira se desdobra? 
Com que figura ou legenda? 
Coisas da Maçonaria, 
do Paganismo ou da Igreja? 
A Santíssima Trindade? 
Um gênio a quebrar algemas? 
Atrás de portas fechadas, 
à luz de velas acesas, 
entre sigilo e espionagem, 
acontece a Inconfidência. 
E diz o Vigário ao Poeta: 
"Escreva-me aquela letra 
do versinho de Vergílio..." 
E dá-lhe o papel e a pena. 
E diz o Poeta ao Vigário, 
com dramática prudência: 
"Tenha meus dedos cortados 
antes que tal verso escrevam..." 
LIBERDADE, AINDA QUE TARDE, 
ouve-se em redor da mesa. 
E a bandeira já está viva, 
e sobe, na noite imensa. 
E os seus tristes inventores 
já são réus — pois se atreveram 
a falar em Liberdade 
(que ninguém sabe o que seja). 
  
Através de grossas portas, 
sentem-se luzes acesas, 
— e há indagações minuciosas 
dentro das casas fronteiras. 
 "Que estão fazendo, tão tarde? 
Que escrevem, conversam, pensam? 
Mostram livros proibidos? 
Lêem notícias nas Gazetas? 
Terão recebido cartas 
de potências estrangeiras?" 
(Antiguidades de Nimes 
em Vila Rica suspensas! 
Cavalo de La Fayette 
saltando vastas fronteiras! 
Ó vitórias, festas, flores 
das lutas da Independência! 

 
Liberdade - essa palavra, 
que o sonho humano alimenta: 
que não há ninguém que explique, 
e ninguém que não entenda!) 
E a vizinhança não dorme: 
murmura, imagina, inventa. 
Não fica bandeira escrita, 
mas fica escrita a sentença. 
 (extraído do livro "Romanceiro da 
Inconfidência", Editora Letras e Artes - Rio de 
Janeiro, 1965, pág. 70) 
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A Violeira 

(Chico Buarque / Tom Jobim) 

Desde menina  
Caprichosa e nordestina  
Que eu sabia, a minha sina  
Era no Rio vir morar  
Em Araripe  
Topei com o chofer dum jipe  
Que descia pra Sergipe  
Pro Serviço Militar  
 
Esse maluco  
Me largou em Pernambuco  
Quando um cara de trabuco  
Me pediu pra namorar  
Mais adiante  
Num estado interessante  
Um caixeiro viajante  
Me levou pra Macapá  
 
Uma cigana revelou que a minha sorte  
Era ficar naquele Norte  
E eu não queria acreditar  
Juntei os trapos com um velho marinheiro  
Viajei no seu cargueiro  
Que encalhou no Ceará  
 
Voltei pro Crato  
E fui fazer artesanato  
De barro bom e barato  
Pra mó de economizar  
Eu era um broto  
E também fiz muito garoto  
Um mais bem feito que o outro  
Eles só faltam falar  
 
Juntei a prole e me atirei no São Francisco  
Enfrentei raio, corisco  
Correnteza e coisa-má  
Inda arrumei com um artista em Pirapora  
Mais um filho e vim-me embora  
Cá no Rio vim parar  
 
Ver Ipanema  
Foi que nem beber jurema  
Que cenário de cinema  
Que poema à beira-mar  

E não tem tira  
Nem doutor, nem ziguizira  
Quero ver quem é que tira  
Nós aqui desse lugar  
 
Será verdade  
Que eu cheguei nessa cidade  
Pra primeira autoridade  
Resolver me escorraçar  
Com a tralha inteira  
Remontar a Mantiqueira  
Até chegar na corredeira  
O São Francisco me levar  
 
Me distrair  
Nos braços de um barqueiro sonso  
Despencar na Paulo Afonso  
No oceano me afogar  
Perder os filhos  
Em Fernando de Noronha  
E voltar morta de vergonha  
Pro sertão de Quixadá  
 
Tem cabimento  
Depois de tanto tormento  
Me casar com algum sargento  
E todo sonho desmanchar  
Não tem carranca  
Nem trator, nem alavanca  
Quero ver quem é que arranca  
Nós aqui desse lugar  
 
 


