
 

Projeto de extensão “A Aventura do Documento” 
 Coord.: Profa. Janice Gonçalves (Depto. de História/FAED) 

Projeções da História:  

o século XX no cinema 
 

 
Oficina sobre a Revolução dos Cravos, em Portugal 

(As canções na História) 
 
 

1. Essa atividade foi pensada para alunos do ensino médio e pressupõe o acesso, em aula, à Internet, 
com áudio (mas poderá ser adaptada a situações em que seja possível utilizar MP3 ou aparelho de 
som, desde que o professor consiga o áudio das canções). 

2. Propõe-se que a atividade seja feita em grupos (cada um com três ou quatro alunos).  

3. Foram selecionados para a atividade três canções, a serem analisadas como documentos: 

- “Grândola, vila morena”, do compositor português Zeca Afonso;  

- “Fado tropical” e “Tanto mar” (na primeira e na segunda versão), ambas do compositor brasileiro 
Chico Buarque. 

4. Informações sobre os compositores também são disponibilizadas entre os materiais da oficina. 

5. As canções serão ouvidas ao menos duas vezes cada uma, a partir de suas versões disponibilizadas 
na Internet, cantadas pelos próprios compositores (e que são acompanhadas por registros fotográficos 
e televisivos).   

6. Os materiais, por sua vez, podem ser utilizados livremente pelo professor, conforme sua maior ou 
menor pertinência, considerada a turma de alunos e as discussões já feitas na disciplina. 

7. Por exigir a audição de canções, é importante que ao menos a primeira parte da oficina seja 
reservada para isso, e feita com todos os grupos simultaneamente.  

8. As três canções realizam interpretações do momento então vivido pelos compositores, bem como 
envolvem projeções de futuro e (no caso das canções de Chico Buarque) visões sobre o passado de 
Portugal e/ou do Brasil. Tendo tais aspectos em consideração, analisem as canções e discutam: 

a) Como essas canções interpretam a história do Brasil e de Portugal? 

b) Que relações podem ser estabelecidas entre tais canções e a situação política de Brasil e Portugal, 
na década de 1970? 

c) Em que medida a rápida mudança na conjuntura política portuguesa, nos anos 1970, modificou os 
significados das canções analisadas?  

d) As canções podem ser consideradas “agentes” da História? 

9. Antes do término da aula, compartilhem suas opiniões com os demais grupos. 

 
 
  



 

Projeto de extensão “A Aventura do Documento” 
 Coord.: Profa. Janice Gonçalves (Depto. de História/FAED) 

Projeções da História:  

o século XX no cinema 
 

 
Grândola, vila morena / canção de José (Zeca) Afonso 

 
Vídeo com gravação de Zeca Afonso:  
< http://www.youtube.com/watch?v=gaLWqy4e7ls&feature=player_embedded#!>. Acesso em 29 ab. 
2010. 
 

Grândola, vila morena 
Terra da fraternidade 

O povo é quem mais ordena 
Dentro de ti, ó cidade 
Dentro de ti, ó cidade 

O povo é quem mais ordena 
Terra da fraternidade 

Grândola, vila morena 
 

Em cada esquina, um amigo 
Em cada rosto, igualdade 

Grândola, vila morena 
Terra da fraternidade 
Terra da fraternidade 

Grândola, vila morena 
Em cada rosto, igualdade 

O povo é quem mais ordena 
 

À sombra duma azinheira* 
Que já não sabia a idade 

Jurei ter por companheira 
Grândola, a tua vontade 
Grândola a tua vontade 

Jurei ter por companheira 
À sombra duma azinheira 
Que já não sabia a idade 

 

 
*Azinheira: árvore que marca a paisagem do norte da África e da região mediterrânica de Portugal e 
Espanha. Costumeiramente atinge cerca de 10m de altura, sendo sua madeira utilizada na construção 
de casas, barcos e na fabricação de barris de vinho. 
 
 
Sobre Grândola: vila portuguesa da região do Alentejo, onde há predominância da atividade agrícola 
(o Alentejo foi considerado “celeiro de Portugal”), sendo a agricultura de Grândola sobretudo familiar. 
Entre as culturas atuais destacam-se a de arroz, a de hortaliças, o trigo e o olival. A atividade industrial 
teve início no século XIX, com a instalação, em Grândola, de pequenas indústrias de transformação de 
cortiça. Conheceu impulso de desenvolvimento na década de 1930, em função do peso econômico da 
produção local de trigo, o que também modificou o perfil populacional da localidade (cuja população 
aumentou e se diferenciou). Já nos anos 1950 a região viveu processo de êxodo rural, geralmente 
relacionado à estagnação agrícola e à industrialização incipiente. A situação começa se modificar 
positivamente nos anos 1970, com o peso progressivo do setor terciário na economia de Grândola. 
 
Fonte: < http://www.cm-grandola.pt/ >. Acesso em 29 abr. 2010. 
 
 
 

 



 

Projeto de extensão “A Aventura do Documento” 
 Coord.: Profa. Janice Gonçalves (Depto. de História/FAED) 

Projeções da História:  

o século XX no cinema 
 

 
Tanto mar / canção de Chico Buarque 

(* letra original vetada pela censura; gravação editada apenas em Portugal, em 1975) 

 

Vídeo da 1ª. versão (cantada por Chico Buarque): 
<http://www.youtube.com/watch?v=hdvheuHhF2U&feature=related>. Acesso em 29 abr. 2010. 
 
Vídeo da 2ª. versão (cantada por Chico Buarque):  
<http://www.youtube.com/watch?v=PsJpeR2K-is&feature=related>. Acesso em 29 abr. 2010. 
 

 

 
1ª. versão (1975) 
 
Sei que estás em festa, pá 
Fico contente 
E enquanto estou ausente 
Guarda um cravo para mim 
    
Eu queria estar na festa, pá 
Com a tua gente 
E colher pessoalmente 
Uma flor do teu jardim 
    
Sei que há léguas a nos separar 
Tanto mar, tanto mar 
Sei também quanto é preciso, pá 
Navegar, navegar 
    
Lá faz primavera, pá 
Cá estou doente 
Manda urgentemente 
Algum cheirinho de alecrim     
 

 
2ª. versão (1978) 
 
Foi bonita a festa, pá 
Fiquei contente 
E inda guardo, renitente 
Um velho cravo para mim 
 
Já murcharam tua festa, pá 
Mas certamente 
Esqueceram uma semente 
Nalgum canto do jardim 
 
Sei que há léguas a nos separar 
Tanto mar, tanto mar 
Sei também quanto é preciso, pá 
Navegar, navegar 
 
Canta a primavera, pá 
Cá estou carente 
Manda novamente 
Algum cheirinho de alecrim 

 
Fonte: < http://www.chicobuarque.com.br/letras/tantomar_75.htm >. Acesso em 29 abr. 2010. 

 
 
 
 
 
  



 

Projeto de extensão “A Aventura do Documento” 
 Coord.: Profa. Janice Gonçalves (Depto. de História/FAED) 

Projeções da História:  

o século XX no cinema 
 

 
 

Fado tropical / canção de Chico Buarque e Ruy Guerra / 1972-1973 
(composta para a peça Calabar, de Chico Buarque e Ruy Guerra) 

 

Áudio: < http://www.youtube.com/watch?v=LCi-3G-Y3oA&feature=related >. Acesso em 29 abr. 
2010. 
 

Ó, musa do meu fado 
Ó, minha mãe gentil 
Te deixo consternado 
No primeiro abril 
Mas não sê tão ingrata 
Não esquece quem te amou 
E em tua densa mata 
Se perdeu e se encontrou 
Ai, esta terra ainda vai cumprir seu ideal 
Ainda vai tornar-se um imenso Portugal 
 
“Sabe, no fundo eu sou um sentimental 
Todos nós herdamos do sangue lusitano uma boa 
dosagem de lirismo...(além da 
sífilis, é claro)* Mesmo quando as minhas mãos 
estão ocupadas em torturar, esganar, trucidar 
Meu coração fecha os olhos e sinceramente chora..." 
 
Com avencas na caatinga 
Alecrins no canavial 
Licores na moringa 
Um vinho tropical 
E a linda mulata 
Com rendas do Alentejo 
De quem numa bravata 
Arrebata um beijo 
Ai, esta terra ainda vai cumprir seu ideal 
Ainda vai tornar-se um imenso Portugal 
    
* trecho original, vetado pela censura 

"Meu coração tem um sereno jeito 
E as minhas mãos o golpe duro e presto 
De tal maneira que, depois de feito 
Desencontrado, eu mesmo me contesto 
 
Se trago as mãos distantes do meu peito 
É que há distância entre intenção e gesto 
E se o meu coração nas mãos estreito 
Me assombra a súbita impressão de incesto 
 
Quando me encontro no calor da luta 
Ostento a aguda empunhadura à proa 
Mas o meu peito se desabotoa 
 
E se a sentença se anuncia bruta 
Mais que depressa a mão cega executa 
Pois que senão o coração perdoa..." 
 
Guitarras e sanfonas 
Jasmins, coqueiros, fontes 
Sardinhas, mandioca 
Num suave azulejo 
E o rio Amazonas 
Que corre Trás-os-Montes 
E numa pororoca 
Deságua no Tejo 
Ai, esta terra ainda vai cumprir seu ideal 
Ainda vai tornar-se um império colonial 

 
 
  



 

Projeto de extensão “A Aventura do Documento” 
 Coord.: Profa. Janice Gonçalves (Depto. de História/FAED) 

Projeções da História:  

o século XX no cinema 
 

 
 
Sobre Zeca Afonso (José Manuel Cerqueira Afonso dos Santos):  
 

Nasceu em 1929, filho de um juiz e uma professora primária. Seus pais transferiram-se para 
Angola em 1930, mas Zeca Afonso permaneceu em Portugal, sob os cuidados de tias; sua ida a 
Angola aconteceria apenas em 1933. Regressou a Portugal em 1936, mas voltou ao convívio dos pais 
em 1937, desta vez em Moçambique. Novo retorno a Portugal, em 1938, quando passou a morar com 
seu tio Filomeno, salazarista.  

Estudando em Coimbra a partir de 1940, e vivendo também em casa de parentes, iniciou vida 
boêmia, cantando fados em serenatas. Em 1949 ingressou na Universidade de Coimbra, no curso de 
Ciências Histórico-Filosóficas. Em 1953 gravou seus dois primeiros discos (de 78 rotações), com 
fados; seus discos LPs (long-play, com várias faixas de canções) começariam a ser lançados na mesma 
década.  

Formado, atuou como professor: em colégio privado em Mangualde, em 1957; na Escola 
Industrial e Comercial de Lagos, em 1958; na Escola Industrial e Comercial de Faro, em 1959; entre 
1959 e 1960, na Escola Técnica de Alcobaça; novamente na Escola de Faro, entre 1962 e 1963. 
Continuou vinculado à Universidade de Coimbra, como estudante voluntário, e, atuando em conjuntos 
musicais universitários, excursionou periodicamente por países africanos de domínio português ou 
pela Europa. Em 1964, fez show na Sociedade Musical Fraternidade Operária Grandolense, em 
Grândola, momento que inspiraria a canção “Grândola, vila morena”.  

Na década de 1960, continuou a lançar LPs com suas canções. Entre 1964 e 1967 residiu com 
a segunda esposa e os filhos em Lourenço Marques, como era então denominada a capital de 
Moçambique. No retorno a Portugal, foi designado para aulas em Setubal, mas, depois de uma grave 
crise de saúde em que ficou internado vinte dias, foi expulso do ensino oficial.  

Aproximou-se do Partido Comunista Português e, em 1969, atuou intensamente no movimento 
sindical e estudantil, em paralelo com sua carreira artística. Preso em 1973, pela polícia política, ficou 
vinte dias encarcerado. Em 29 de março de 1974, participou de um grande show no Coliseu, de 
Lisboa, que se encerrou com todos os músicos cantando “Grândola, vila morena”, canção que seria 
usada como uma das senhas do movimento revolucionário em 25 de abril.  

Na primeira fase do período revolucionário português (1974-1975) esteve diretamente 
envolvido com movimentos populares. As canções dos discos da década de 1970 eram engajadas, com 
fortes críticas à Igreja Católica, ao colonialismo e ao imperialismo. Em 1982 apareceram os primeiros 
sinais da doença em virtude da qual morreria em 1987 (a esclerose lateral amiotrófica). 

 
Fonte: < http://www.aja.pt/ >. Acesso em 29 abr. 2010. 
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Sobre Chico Buarque: 
 

Nasceu em 1944, quarto dos sete filhos do historiador e sociólogo Sérgio Buarque de Hollanda 
e da pianista amadora Maria Amélia Cesário Alvim. Por força das atividades profissionais do pai, 
Chico mudou-se com a família para São Paulo em 1946, residindo posteriormente, por um breve 
período, na Itália, entre 1953 e 1954.  

De volta a São Paulo, prosseguiu os estudos e dividiu seus interesses entre o futebol, a 
literatura e a música popular. Em 1963 ingressou na graduação em Arquitetura da Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, curso que abandonaria três anos depois. Em 
1964 começou a se apresentar em shows e no ano seguinte iniciou a participação em festivais; 1965 
também foi o ano de lançamento do seu primeiro disco. Em função da carreira musical, mudou-se para 
o Rio de Janeiro em 1966.  

Em 1968 participou da "Passeata dos cem mil”, no Rio de Janeiro, em protesto contra a 
ditadura militar. No mesmo ano, o Teatro Galpão, onde sua peça Roda Viva era representada, foi 
invadido por membros do Comando de Caça aos Comunistas, que depredaram o local e espancaram 
atores e técnicos da peça. Logo após a decretação do AI-5, em dezembro de 1968, foi detido em sua 
casa e interrogado em função de atividades supostamente subversivas. Em janeiro de 1969 deixou o 
Brasil e exilou-se na Itália, retornando no ano seguinte. Continuou a compor , mas sofreu censura.  

Em 1973, concluiu, juntamente com Ruy Guerra, a redação da peça Calabar ou o elogio da 
traição (a peça foi totalmente censurada; sua liberação aconteceria apenas em 1980). Devido à 
censura, criou um heterônimo, Julinho da Adelaide, e conseguiu ter aprovada a execução de algumas 
de suas canções. Compôs, em 1975, Tanto mar, uma homenagem à Revolução dos Cravos (a canção 
foi proibida no Brasil, sendo sua gravação feita em Portugal). No mesmo ano, escreveu, em parceria 
com Paulo Pontes, a peça Gota d'água. Em 1977, compôs as canções e escreveu o texto de Ópera do 
malandro, que estrearia no ano seguinte.  

Na década de 1970, compôs canções para trilhas sonoras de filmes de Cacá Diegues (Quando 
o carnaval chegar, Joanna francesa, Bye bye, Brasil), Bruno Barreto (Dona Flor e seus dois maridos), 
Miguel Faria Jr. (República dos assassinos) e Hugo Carvana (Vai trabalhar, vagabundo; Se segura, 
malando), uma atividade que prosseguiria na década seguinte.  

Em 1982, compôs, em parceria com Edu Lobo, as canções do balé O grande circo místico; a 
parceria seria retomada em 1988, com as canções do balé Dança da meia-lua.  

Em 1984, participou da campanha das Diretas Já, pelas eleições diretas para presidente da 
República.  

Na década de 1990, começou a se dedicar mais intensamente à carreira literária, publicando 
romances (Estorvo e Benjamin, ainda nos anos 1990, Budapeste, em 2003 e Leite Derramado, em 
2009). 

 
Fonte: < http://www.chicobuarque.com.br/ >. Acesso em 29 abr. 2010. 
 


