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Prefácio
O presente ebook tem como objetivo apresentar os textos e os vídeos 
que os alunos do Ensino Fundamental II e Ensino Médio fizeram a partir 

de pesquisas e produções textuais.
OO ebook é a culminância de um trabalho anual dos alunos e 
professores do colégio Saint Georges, este é o terceiro ano do 
evento,chamado carinhosamente de Bike Food, cujo tema foi “Os sons 

do Brasil”. 
EsteEste ano os alunos enveredaram pelo mundo dos diferentes gêneros 
musicais, conheceram as músicas, os compositores e os cantores 
brasileiros. Eles fizeram descobertas incríveis sobre o início do samba, 
do rock, da Bossa Nova, Cordel, MPB e das músicas infantis no Brasil. 
OsOs alunos do 6º ano trabalharam com o envolvimento dos temas 
musicais e sua importância para os programas de televisão e as novelas 
brasileiras. Já os alunos do 7º ano buscaram inspiração no samba que 
é considerado um dos gêneros musicais mais simbólico para a 
população, pois sua origem está ligada às questões étnicas, sociais e 
econômicas da sociedade e é de suma importância para a construção da 
nossa identidade nacional. Assim como o carnavalrepresenta a maior 
fesfesta do Brasil. Eles também aprenderam sobre outro tipo de movimento 
musical que surgiu na década de 60, o Clube da Esquina e a turma dos 

Novos Baianos.
As turmas do 8º ano fizeram uma viagem pelo rock nacional e 
escreveram sobre suas três importantes fases,os principais cantores e 
bandas brasileiras. Começaram os estudos com o cantor Raul Seixas, 
passearam pela geração 80 do rock popular e sua “explosão” no Brasil 
e aterrissaram no rock atual, marcada pela era da globalização das 

bandas. 
OsOs alunos do 9º ano escreveram sobre o movimento que rompeu o 
ambiente da música popular brasileira, o Tropicalismo e a Jovem Guarda, 
que revolucionaram a música brasileira trazendo uma mistura de 
ritmos:  o velho e o novo, o cafona e o sofisticado, o regional e o pop. 
Eles também escreveram   sobre a MPB, caracterizada pela mistura de 
ritmos como a do rock, Soul, funk e até o samba, tentando produzir 

uma música brasileira pura a partir de estilos tradicionais. 
OO Ensino Médio vai apresentar “A Literatura de Cordel” que faz parte do 
movimento tradicional da cultura popularbrasileira e a Bossa Nova 
que surgiu entre os jovens cariocas que buscavam uma inovação 

musical.
AsAs turmas foram divididas por ano e segmento escolar, os alunos 
trabalharam em grupos, duplas ou trios,a fim de obter conhecimento 
para deixar registrado neste ebookum material cultural, com bastante 
informações e algumas curiosidades a respeito dos artistas ou bandas 
de sucesso. Portanto, familiares e amigos, aproveitem a oportunidade 
para aprender e também divertir- se com os bônus de vídeo, um presente 

dos alunos para vocês.

Adriana Adriana da S. Coviello
Prof. de Português e Redação
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Página                Texto                Turno
03                 Roque Santeiro      Manhã
04               Guerra dos Sexos      Manhã
05               Que Rei Sou eu?      Manhã
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Roque Santeiro
6º ano manhã

Lua Clara Morais, Manuela Fonseca e Vitória Carvalho

       Uma das novelas bastante conhecida pelo público foi Roque 
Santeiro, escrita por Dias Gomes e Aguinaldo Silva, que foi exibida pela 
Rede Globo, em 1985. Roque Santeiro contava a história dos habitantes da 
pequena cidade de Asa Branca, um lugar que vivia ás custas do mito de 
Roque Santeiro, um antigo morador do local com fama de milagreiro.
       Roque Santeiro foi escrita por Dias Gomes, baseada em sua peça O 
Berço do Herói. A proposta era fazer uma sátira à exploração política 
e comercial da fé popular, fazendo de Asa Branca uma representação 

do Brasil.
Uma Uma das principais músicas da novela, foi Dona, que tocava toda vez que 
a Viúva Porcina aparecia em cena. Essa música é uma canção da dupla 
brasileira Sá & Guarabira e regravada em 1985 pelo grupo Roupa Nova, que 

ficou bastante conhecida com o sucesso da novela.
 A música que parece ser uma simples letra de amor, na verdade, fala 

sobre a escravidão.

Dona desses traiçoeiros
Sonhos sempre verSonhos sempre verdadeiros
Oh! Dona desses animais
Dona dos seus ideais
Pelas ruas onde andas
Onde mandas todos nós
Somos sempre mensageiros
Esperando tua voz.

  Dona é uma música que parece falar de maneira romântica sobre o 
regime escravocrata brasileiro, talvez numa tentativa de suavizar tal pe-

ríodo histórico.



Guerra dos Sexos
6º ano manhã

Pietra Hércules, Carol Zotti e Kauane Silva

      As novelas têm um papel bastante interessante na sociedade, mesmo 
quem não se interessa por elas sempre acaba assistindo um episódio ou 
outro, não parece, mas este tipo de entretenimento pode influenciar 
bastante a vida de alguém, pois as pessoas ao  assistirem algum tipo de 
problema na novela repensam suas escolhas e atitudes com as pessoas 

do dia a dia, amigos ou até mesmo com  familiares. 
           Guerra dos Sexos foi uma telenovela brasileira produzida e exibida 
pela Rede Globo, escrita por Silvio de Abreu, que abordou conforme o 
nome indicava os conflitos entre homens e mulheres. A trilha sonora 
desta novela fez muito sucesso e uma das músicas que mais marcou o 

público foi “Anjo”. Relembre um  trecho da letra:

Se você vê estrelas demais
Lembre que um sonho não volta atrás
Chega perChega perto e diz: "Anjo!"
Se você sente o corpo colar
Solte o seu medo bem devagar
Chega perto e diz: "Anjo!"
Bem mais perto diz: "Anjo!"

AA música Anjo, escrita por Dalto, Claudio Rabelo e Renato Corrêa , foi 
gravada pelo  grupo Roupa Nova em 1983. A canção foi muito bem 

executada nas rádios.  
Em 2012, a música voltou a fazer parte da trilha do remake da  novela 
Guerra dos Sexos em uma regravação da cantora Deborah Blando. 



Que Rei Sou Eu
6º ano manhã

Bruno Rezende, Nycolas Paffoni e Pedro Massarotto

        A novela é uma maneira das pessoas se distraírem, e ao mesmo 
tempo se informarem sobre assuntos atuais ou do passado, já que 
sempre trazem em seus enredos temas antigos ou atuais como por 
exemplo: racismo, homossexualidade, exploração infantil e até dita a 
moda. A novela também mostra o dia a dia das pessoas e seus 

problemas, ensinando como enfrentá-los.
        Um bom exemplo foi a novela “Que Rei Sou Eu”, que passou na 
televisão no ano de  1989, às 19 horas e que fez grande sucesso no Brasil, 
onde atores consagrados como: Tereza Rachel, Edison Celulari, Giulia 
Gam, Cláudia Abreu, entre outros, protagonizaram uma trama que 
relatava conflitos do ano de 1786, três anos antes da Revolução 
Francesa, onde o tema abordado na novela era o despreparo da rainha 
Valentine para governar o reino, falava sobre a exploração dos pobres e 

os direios direitos de filhos bastardos. 
     Essa novela tinha em sua trilha sonora um grande sucesso da 
banda Roupa Nova, a música “Chama”, cuja letra fala de amor e da luta 

por um mundo melhor e mais justo. 

Vai!
E avisa a todo mundo que encontrar
Que existe ainda um sonho pra sonhar
E que amor não acabou
Vai!
E espalha a novidade pelo ar
Que ela torne o mundo todo azul
E que seja tudo amor...

   As novelas são mais que uma distração, elas buscam espalhar ideias, 
formar ou desfazer opiniões, sobre temas variados.



Caminho do Coração
6º ano manhã

Cristian Bezerra, João Victor Cervinho e Renan Carro

    A novela chamada “Caminho do coração”, de produção brasileira, foi 
exibida pela “Record TV”, estreou em 2007, no horário das dez. Porém, pelo 
forte apelo com o público adolescente, a trama passou a ser exibida 
mais cedo como “novela das oito”. Foi escrita por Tiago Santiago e 
conta a história de uma personagem chamada Maria, a protagonista da 
novela, que cujo tema musical era Maria Maria, de Milton Nascimento e 

Fernando Brant.
    E sta música que fazia parte da trilha sonora da novela “Maria Maria” 
foi interpretada pela banda Roupa Nova. Ela conta a história de uma 
mulher e suas batalhas do dia quando deixa de sorrir e ter fé na vinda. 
Uma descrição bem parecida com a da personagem Maria.Leia um trecho 

da música que apresenta estas características:

Maria, Maria 
É um dom, uma certa magia 
Uma força Uma força que nos alerta
Uma mulher que merece
 viver e amar 
Como outra qualquer 
no planeta

A letra da música consegue dizer o que quase nunca é dito sobre a 
mulher e de um jeito simples, direto e verdadeiro.



As Três Marias
6º ano manhã

Laryssa Terra, Lorena Campos e Júlia Andrade

           Novela é uma narração de acontecimentos real ou imaginário. Ela 
possui uma forma intermediária entre o conto e o romance que antiga-
mente eram transmitidas pela rádio, chamada de radionovela. As nove-
las possuem a função de transmitir emoções como alegria ou dor do 

personagem.
   As três Marias foi uma telenovela da rede Globo transmitida em 1980. 
Ela relata a história de três jovens conhecidas como "As três Marias" 
personagens interpretadas pelas atrizes Gloria Pires, Nádia Lippi e Maitê 

Proença, que se envolvem com os problemas uma das outras. 
    Uma das músicas de sucesso da trilha sonora desta novela foi 

“Canção de verão”, gravada pelo grupo Roupa Nova.

É como um sol de verão
QQueimando no peito
Nasce um novo desejo
Em meu coração

  A letra desta música quer dizer que o sol de verão traz boas energias, 
novos desejos e sonhos. Como se fosse mágico e o amor estivesse ao 
nosso alcance. O verão é a estação de abrir o coração para acreditar 

nos seus sonhos e ser feliz.



A Torre de Babel
6º ano manhã

Ana Luísa Barros, Ana Luiza Nascimento e João Bernardo Freitas

AA torre de Babel foi uma das novelas de maior sucesso no ano de 1970. Ela 
foi exibida no horário das 20h, na Rede Globo, tinha no elenco os princi-
pais atores brasileiros como: Tony Ramos, Adriana Esteves e Claudia 
Raia. A novela conta a história do personagem José Clementino vivido 
pelo ator Tony ramos, que após uma explosão de um shopping vai preso 
por ser acusado de cometer um crime. A novela fez muito sucesso na 
época e teve como um dos temas principais a música “Muito mais”

Esta música foi gravada pela banda Roupa Nova e foi tema do personagem 
Alexandre, vivido pelo ator Marcos Palmeira, um jovem estudante de Di-
reito que se ressente de ainda depender da ajuda financeira do pai. Ele era 
apaixonado por Sandrinha, uma jovem mau-caráter e ambiciosa. A letra 

da música representa o sentimento deste personagem.

Melhor acreditar pra sentir um grande amor
O medo de arriscar, deixa uma dúvida no ar
E quando te encontrar, entregar meu coração
Ficar feliz em ser o teu herói

“Muito mais” é uma música romântica que retrata a vida de um homem 
apaixonado que faria tudo para agradar a mulher amada. 



Renascer
De volta ao começo

6º ano manhã
Arthur Ramos e João Marcos Pacheco

AA novela Renascer, escrita por Benedito Ruy Barbosa, passou em 1993.Teve 
início em 3 de março e acabou em 13 de novembro, ela passava às 21horas, 

na emissora Rede Globo. 
Esta novela narra a história de José Inocêncio, um fazendeiro, que 
quando chegou ao estado da Bahia fincou um facão aos pés de uma 
árvore,  este gesto passou a ser o símbolo de sua coragem e do sonho de 

se tornar eterno.
AA música, “De volta ao começo”, marcou a novela e era tema do persona-
gem principal. Uma composição de Gonzaguinha, gravada pela banda 
Roupa Nova. Cuja letra retratava muito bem a história de José Inocêncio.

E a vida explodisse em meu peito
Com as cores que eu não sonhei
E é como se eu descobrisse que a força
Esteve o tempo todo em mim
E é como se então de repente eu chegasse
Ao fundo do fim
De volta ao começo...

Este trecho da música representa o início da viagem interior do persona-
gem para resolver os problemas do passado e se libertar do trauma que 

o impede de começar uma vida livre sem o peso que carregava.



Trem da Alegria
6º ano tarde

Beatriz Kort, Giulia Fernandes e Nicolas Almeida

    O Trem da alegria foi um grupo musical infantil brasileiro criado em 
1985 pelo produtor e compositor Michel Sullivan, e fez sucesso entre o 
público infanto-juvenil durante a década de 80 e início de 90. O grupo 
atingiu a marca de seis milhões de discos vendidos e foram um dos mais 
bem-sucedidos da época. Os primeiros integrantes foram: Luciano 

Nossyn, Patricia Marx, Juninho Bill, Vanessa Del Duque. 
    Depois, esses cantores foram substituídos por outros nomes como: 
Fabiola Braga, Amanda Acosta, Rubinho Cobrera e Ricky Bueno.Na década 
de 2000 o grupo recebeu outros integrantes e dessa nova geração 
fizeram parte os cantores João Augusto Matos, Bárbara Lívia, Caroline 

Sayuri, e Yago Piemonte.
    As músicas do grupo que mais fizeram sucesso com o público infantil 
foram:  Dona felicidade; Uni-duni-te; He-man; Na casca do ovo; Fera 
neném; Zeppelin; Tic-tac do amor; Thundercats; Piui abacaxi; A orquestra 
dos bichos; A dançado canguru; Iô- iô; Pique- pega, pique- esconde; Pra 

ver se cola e Jaspion-Changeman; entre outras.
    De todas as músicas já citadas, a que mais fez sucesso foi “He-Man”, 
lançada no ano de 1989, pois a canção também fazia parte da trilha 
sonora de um desenho animado muito conhecido pelas crianças no 
horário da manhã chamado “He-man e os Mestres do Universo”.

    A música contava a história do herói do desenho, e também mencionava 
um outro personagem, o famoso vilão Esqueleto, que sempre tentava 
destruir o guerreiro He- man.  Como podemos observar neste trecho da 

canção:

“No mundo de Etérnia
Bem distante daqui
Na luta pela paz
Um gUm guardião vai surgir
A força e a coragem
Ele nasceu para o bem
Os músculos de aço
Nosso herói é He-Man...”

ComCom a música “He-man”, o grupo Trem da Alegria levava aos jovens 
mensagens de otimismo, justiça, amor, paz e a certeza do bem triunfar 
contra o mal, com as seguintes palavras: “Eu tenho a força, sou 
invencível, vamos amigos, unidos venceremos a semente do mal”.Nesse 
trecho também  percebemos que os autores da música querem mostrar 
para as crianças que elas são mais fortes unidas para poder fazer o bem.
ComCom essa música o grupo Trem da Alegria ganhou o disco de Diamante 

no ano de 1992.



Eu Sem Você
6º ano tarde

Isabela Kort, Isabela Morenz, Raphaela Corrêa e Matheus Gilaberte

OO compositor Abdullah teve a ideia de compor a música “Fico assim sem 
você”, quando ele estava passeando com a esposa, e falou várias coisas 
fofas para ela do tipo: Você é a manteiga do meu pão.” ou “Eu sou um 
carro sem gasolina, sem você”. Então no dia seguinte ele ligou para o 
amigo Buchecha, da dupla Claudinho e Buchecha, e falou que iria escrever 
uma música baseada na conversa que teve com sua amada. Assim, em 2002 
a música “Fico assim sem você” foi gravada pela dupla Claudinho e 

Buchecha.Buchecha.
A dupla,formada pelos cantores Claudio Rodrigues de Mattos 
(Claudinho) e Claucirlei Jovêncio de Sousa (Buchecha), foram criados 
juntos em São Gonçalo, um município da cidade do Rio de Janeiro, e por 
isso se consideravam irmãos. Eles participavam de bailes funk e venceram 
um concurso de rap no bairro onde moravam. Claudinho e Buchecha 
destacaram-se pela forma irreverente de cantar e dançar, logo fizeram 
sucesso pelo Brasil e se apresentavam em programas de rádio e tv. As 
músicasmúsicas de maior destaque da dupla foram “Conquista” , Quero Te 
Encontrar" Nosso Sonho", "Xereta" e "Só Love. Eles foram premiados com 
dois Discos de Platina Triplo pelo álbum “Claudinho & Buchecha”, e “A 
Forma”, também ganharam disco de Platina Duplo pelo álbum “Só love”, 

lançado em 1998.
Porém, a música que marcou a carreira da dupla foi também a última 
que eles gravaram “Fico assim sem você”, cuja letra da canção traz um 
sentimento de amor à pessoa, pois apresenta em seus versos declarações 
apaixonadas do tipo “Eu não existo longe de você”. O compositor, 
Abdullah e Cacá Moraes,também usaram outros tipos de comparações 
para falar de amor e mostrar o quanto algumas pessoas se completam. 

Essa mensagem pode ser vista neste trecho da canção:  

“Avião sem asa, fogueira sem brasa“Avião sem asa, fogueira sem brasa
Sou eu assim sem você
Futebol sem bola,
Piu-Piu sem Frajola
Sou eu assim sem você.”

AA canção também retrata a amizade e isso fica claro na parte da 
composição onde os autores fazem uma homenagem a dupla de amigos: 
“Buchecha sem Claudinho. Sou eu assim sem você”. Mas por obra do 
acaso, depois que a dupla gravou essa música, Claudinho sofreu um 

acidente e morreu, portanto, esse foi o último sucesso deles.



O Leãozinho
6º ano tarde

Giovana David, Giovana Langkammer e Maitê Ferreira

    Em 1977, a música “O Leãozinho” foi lançada com vários outros aconte-
cimentos que ficaram marcados na história do Brasil com a despedida 
de Pelé a sua carreira no futebol e a eleição da primeira mulher na Aca-
demia Brasileira de Letras, são alguns exemplos.                          
  O Leãozinho é uma música composta pelo cantor e compositor Caeta-
no Veloso, nascido em 7 de agosto de 1942, que é um dos cantores mais im-
portantes da música brasileira, onde fez uma homenagem a Dadi Carva-
lho, um músico que fez parte do grupo Novos Baianos e A cor do Som 

nos anos 70. 
  Essa música também foi cantada por vários outros cantores e apare-
ceu em programas de rádios e televisões.

Gosto muito de te ver, leãozinho
Caminhando sob o sol
Gosto muito de você, leãozinho
Para desentristecer, leãozinho
O meu coração tão só
Basta eu encontrar você no caminho.

    Caetano compôs esta letra para o disco intitulado “Bicho”, o nono 
álbum de estúdio do cantor , onde também tinha outras músicas com 

nomes de animais, lançado em 1977.



O Caderno
6º ano tarde

Daniel Feliciano, Pietra Moreira e Vitória Barreto

    Antônio Pecci Filho, nasceu em 6 de julho de 1946, na cidade de São Paulo, 
de nome artístico Toquinho, é cantor, compositor e violonista brasilei-
ro. Ficou conhecido pelas parcerias musicais com o poeta Vinícius de 
Moraes. Entre as músicas de inspiração infantil, gravadas por Toquinho 
está a canção “O caderno” que faz parte do álbum “Casa de brinquedos”, 

lançada em 1983.
  Com esta canção Toquinho fez uma homenagem ao velho caderno 
que acompanha milhares de meninas e meninos. A letra dela descreve a 
importância que tem o caderno, um objeto que nos acompanha a vida in-

teira.

Sou eu que vou seguir você
Do primeiro rabisco até o bê-a-bá
Em todos os desenhos
Coloridos vou estar
A casa, a montanha, duas nuvens no céu
E um sol a sorrir no papel.

  Nesta canção, Toquinho descreve o caderno como um objeto ligado a 
criança que faz dele o seu companheiro onde ela pode colocar naquelas 

folhas em branco toda sua imaginação. 



Superfantástico
6º ano tarde

Enzo Panfili, Bernardo Scherer e Hugo Novarine

AA música “Superfantástico” fez parte do segundo álbum do grupo musi-
cal A turma do Balão Mágico que produziu 5 álbuns, e fez muitas músicas 
divertidas. Como o disco do grupo foi um sucesso, no ano seguinte, a TV 
Globo convidou Simony para estrelar o programa Balão Mágico.

Superfantástico, uma composição de Ignácio e Edgard Poças, fez sucesso 
entre a criançada da época. Os versos iniciais davam o tom de fantasia: 

Super fantástico amigo!
Que bom estar contigo
No nosso balão!

Vamos voar novamente
Cantar alegremente
Mais uma canção

Tantas crianças já sabem
Que todas elas cabem
No nosso No nosso balão

Até quem tem mais idade
Mas tem felicidade
No seu coração

Sou feliz, por isso estou aqui
Também quero viajar nesse balão!
Super fantástico!
No No Balão Mágico,
O mundo fica bem mais divertido!

Superfantástico tornou-se um hino da década de 80 e a paixão pela 
música  passou de geração pra geração. Hoje é uma das canções mais pe-
didas em festas temáticas.  O clipe foi gravado usando muita criatividade 

e contou com a participação do cantor Djavan.



Uni-duni-tê
6º ano tarde

Filipe D’Amato, Murilo Souza e Lucas Ferreira

AA música Uni-duni-tê, uma composição de Michael Sullivam e Paulo 
Massadas, lançada em 1985, foi a primeira canção de trabalho para a 
divulgação do grupo infantil Trem da alegria que foi formado a 
princípio   por duas crianças:Luciano e Patrícia Marx.A dupla foi 
descoberta depois que eles participaram de um grande festival, que tinha 
como principal objetivo descobrir novos talentos da música infantil. 

Mais tarde outros integrantes juntaram-se a dupla.
OO grupo lançou oito álbuns de músicas infanto juvenis e chegaram a 
vender cerca de seis milhões de cópias, onde também conquistaram o 
disco de Platina. A música Uni-duni-tê fez muito sucesso na voz das 
crianças e traz várias mensagens, uma delas é: “Não deixe de ser criança, 
porque ser criança é ser feliz”. A inspiração para compor a música veio 

dos versos infantis:

Uni dunidunitê, ô ôôô
Salamêminguê, ô ôôôSalamêminguê, ô ôôô
Sorvete colorê
Sonho encantado onde está você.

Este sucesso infantil, que resultou de uma combinação perfeita de 
melodia dançante e letra bastante otimista, é conhecido até hoje pelas 

crianças. 



Aquarela
6º ano tarde

Luma Ferreira, Marisol da Silva e Maria Luísa Gonzaga

Aquarela é um grande sucesso lançado em 1983 que ficou popular nas 
rádios e escolas, transformando-se em um dos grandes hinos da educa-

ção no país
Essa música é de um grande compositor chamado Antônio Pecci Filho, 
mais conhecido como Toquinho. Aquarela foi composta inicialmente em 
italiano com a contribuição de dois compositores italianos, e somente 
depois Toquinho a traduziu para o português. A música na versão em 
português se eternizou na publicidade da Faber Castell e na memória de 
toda a geração de crianças da década de 80. Até hoje ela é um clássico in-

fantil e pedida pelo público em todos os shows do artista. 

Numa folha qualquer
Eu desenho um sol amarelo
E com cinco ou seis retas
É fácil fazer um castelo

Corro o lápis em torno da mão
E me dou uma luva
E se faço chover, com dois riscos
Tenho um gTenho um guarda-chuva...

Aquarela, segundo o próprio Toquinho “é uma música que tem algo 
melhor, quem sabe a força da ingenuidade infantil ligada a um encanto 

popular que emociona.”
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Samba-enredo e Escolas de samba
7º ano

Carlos Santos, Rafael Maranhão e Rychard Costa

  O samba-enredo é uma modalidade do samba moderno, criado no Rio 
de Janeiro,na década de 30, composto particularmente para o desfile 
carnavalesco de uma escola de samba.O sucesso foi tão grande que 
outras agremiações também seguiram o modelo. Hoje em dia, o quesito 
“Samba-enredo” é o mais importante de uma escola de samba, onde é 
contado de forma resumida a história que será apresentada durante o 

Carnaval.
    As escolas de samba surgiram posteriormente aos Ranchos 
Carnavalescos que eram primitivos e rígidos, enquanto elas vieram de 
uma forma mais popular, flexíveis, dando oportunidades para jovens e 

crianças.
    Em 1934 foi fundada a União Geral das Escolas de Samba, e a 
importância de seus desfiles começou a crescer no cenário do carnaval 
do Rio de Janeiro, superando os Ranchos que deixaram de existir nessa 

época.
   As escolas de samba mais conhecidas são as do Rio de Janeiro , que 
desfilam no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, e as de São Paulo, que 

desfilam no Sambódromo paulistano
      O desfile de carnaval  mais famoso mundialmente é o da cidade do Rio 
de Janeiro e as  principais escolas de samba do Rio de Janeiro são: 
Beija-flor de Nilópolis, Unidos da Tijuca, Mangueira, Viradouro, 
Imperatriz Leopoldinense, Salgueiro, Portela, Mocidade Independente, 
Império Serrano, Grande Rio, Unidos do Porto da Pedra, Tradição, 
Caprichosos de Pilares, Unidos de Vila Isabel, Acadêmicos da Rocinha, 

São Clemente, Santa Cruz e Estácio de Sá.



A “morte” do samba
7º ano manhã

Beatriz Chaves, Gabriel Almeida, Giovanna Dias e Melissa Vasconcelos. 

          O samba é um gênero musical muito conhecido no Brasil, principal-
mente na cidade do Rio de Janeiro. Derivado do samba de roda,uma mistu-

ra de música e dança de raízes africanas nascido na Bahia.
         A palavra samba substituiu o termo “batuque”, denominação comum 
a qualquer manifestação que reúna canto, dança e uso de instrumentos 
dos negros. Considerado uma das principais manifestações culturais po-
pulares brasileiras do século XX, consolidou- se no Rio de Janeiro como 
uma expressão musical urbana e moderna, é predominante no subúrbio 
e nos morros cariocas. O samba, através do carnaval, se espalhou por 

todo o país.
          Entre os maiores compositores e intérpretes deste gênero musical 
temos Alcione Dias Nazareth, uma cantora e instrumentista que recebeu 
o apelido de Rainha do Samba. Ela ficou muito conhecida com o sucesso 
musical “Não deixe o samba morrer”, música escrita por Edson Concei-

ção e Aloísio Silva, em 1975.
           A letra desta música traduz a importância do samba para o brasi-
leiro, principalmente para aquele que vive no morro. Ela pode ser consi-
derada como um apelo do sambista para que as pessoas nunca se esque-
çam do samba, do que influência o ritmo, o que não pode morrer, pois é 
a razão de ser de muitos que o interpretam. Como pode ser visto neste 

trecho da música:

“Não deixe o samba morrer
Não deixe o samba acabar
O morro foi feito de samba
De samba pra gente sambar”

           “Não deixe o samba morrer” é um hino que tem a pretensão de con-
servar as gerações anteriores, assim como exaltar uma da mais famosa 
cultura brasileira, o carnaval, considerado o maior evento mundial do 

samba.



Samba de Asfalto com Noel Rosa
7º ano manhã

Leonardo Mazzocchi, Luana Lira e Sophia Cardoso

OO Samba nasceu na Bahia, de uma mistura de ritmos africanos, mas se de-
senvolveu no Rio de Janeiro entre os séculos XIX e XX. Na década de 1920, 
quem fosse pego dançando, tocando ou cantando samba, ia preso. Só 
na década de 1940 que o samba começou a ser valorizado como símbolo 
nacional. Hoje, o samba tem vários estilos e é ouvido por todo o país, em 

todas as camadas sociais.
Temos como um grande representante daquela década Noel Rosa, com-
positor de samba, que nasceu em Vila Isabel, em 1910, e foi um dos respon-
sáveis para o samba do morro descer para o asfalto e tornar-se popu-

lar na cidade do Rio de Janeiro.
Foi através de uma rivalidade entre Noel Rosa e o compositor Wilson 
Baptista que rendeu uma série de músicas, entre elas “Palpite Infeliz”, lan-
çada em 1935, onde Noel Rosa respondeu a provocação do rival compon-
do um dos sambas mais populares e bem elaborados de toda sua obra.  
A polêmica entre os dois compositores era respondida por meio de 
outra música e gerava curiosidade nos ouvintes das rádios que aguar-

davam por novas provocações musicais. Na letra do samba: 

“Quem é você que não sabe o que diz?
Meu Deus do céu, que palpite infeliz!
Salve Estácio, Salgueiro, Mangueira,
Oswaldo Cruz e Matriz
Que sempre souberam muito bem
Que a Vila não quer abafar ninguém,
Só quer mostrar que faz samba também.”

PodemosPodemos ver logo no início dessa canção que Noel provoca o rival pelo 
fato dele não ser tão conhecido e ainda defende seu querido bairro Vila 
Isabel com elegância, sem colocá-la acima de Estácio de Sá, Salgueiro ou 

Mangueira. 
Infelizmente,Infelizmente, o compositor de Vila Isabel morreu cedo, de tuberculose, 
aos26 anos, em maio de 1937, em consequência da vida boêmia que levava. 
Mas, mesmo assim, Noel deixou para a cultura brasileira mais de 250 can-
ções, além de saudade, respeito e grande admiração de um país por ele.



O Samba-Canção e o romantismo de Cartola
7º ano manhã

André Felipe Campos, João Pedro Trigueiro, Lívia Lopes e Patrick Araújo

OsOs batuques dos negros trazidos como escravos para o Brasil, foram 
os responsáveis pelo surgimento do samba que, aos poucos, 
incorporou ao seu ritmo outros elementos de outras músicas, e teve 
como cenário principal a cidade do Rio de Janeiro no século XIX. A palavra 
samba está ligada à diversão e à festa. Com o tempo, o samba acabou 
sendo dividido e apareceu então o samba cação, uma melodia cheia de 
romantismo, ritmo lento, bem marcado pelo pandeiro, por gêneros 
estrangeirosestrangeiros como a balada, o bolero e outros instrumentos rítmicos, 

incluindo o tambor. 
A música “Linda Flor (Ai, Ioiô)”, composta por Henrique Vogeler, letra de 
Marques Peixoto e Luís Peixoto, deu o marco inaugural para esse estilo de 
samba, que por ser exatamente romântico, tinha como tema central o 
sofrimento por um amor frustrado ou não correspondido, sendo 
denominado de “dor-de-cotovelo”. Nesta época surgiram alguns 
compositores como Noel Rosa, Cartola, entre outros. Na canção “As 
rosas não falam” de Cartola podemos notar o romantismo, a tristeza 
dede um amor fracassado e a linguagem extremamente culta, 

características singulares do samba-canção.

Queixo-me às rosas
Mas que bobagem
As rosas não falam
Simplesmente as rosas exalam
O perfume que roubam de ti

Esta canção veio após o compositor Cartola ter dado mudas de rosas 
para sua esposa Zica, que as plantou no jardim da casa onde moravam. 
Dias depois muitos botões haviam desabrochados, ela deslumbrou-se 
com a imensa quantidade e beleza das flores que perguntou ao marido o 
motivo de tantas rosas. E Cartola respondeu que não sabia, pois, as 
rosas não falavam. Isto o inspirou de tal forma que logo compôs a bela 

canção, um lindo presente para os amantes do samba.
EmEm 1990, quando o romantismo da música brasileira começou a sair de 
moda e dar espaço para novos gêneros musicais mais descontraídos e 
agitados como o pagode, este tipo de samba foi ficando decadente.



O samba Pagode
7º ano manhã

Caroline Souza, Letícia Barros, Maria Eduarda Marins e Maria Eugênia 
Grassi

OO pagode surgiu como manifestação cultural no final dos anos 70. O 
estilo que nasceu como um samba de partido alto no Cacique de Ramos 
foi levado para a mídia por nomes como Fundo de Quintal, Beth Carvalho 

e Jorge Aragão.
  Este estilo de música apresenta diferenças do Samba, por ser mais 
ligeiro, agressivo, além de introduzir o repique de mão, o tantã e o banjo 
com braço de cavaquinho além de ser um ritmo mais festeiro do que o 
samba tradicional. Tornou-se sucesso em festas nos subúrbios da cidade 
do Rio de Janeiro, especialmente em Ramos, Abolição, Madureira, 

Oswaldo Cruz e Vista Alegre.
NaNa década de 80, o pagode já se preparava para estourar no Brasil. E um 
dos cantores que se destacou foi Jessé Gomes da Silva Filho, mais 
conhecido como Zeca Pagodinho, nascido em Irajá, Rio de Janeiro, no dia 
4 de fevereiro de 1959 e que desde pequeno passou a frequentar rodas de 
samba influenciado pela família. A primeira gravação do cantor 
aconteceu em 1983, com o samba "Camarão que dorme a onda leva", de 
sua autoria com Arlindo Cruz e Beto Sem Braço, a partir do convite de 

Beth CarBeth Carvalho.

Não pense que meu coração é de papel
Não brinque com o meu interior
Camarão que dorme a onda leva
Hoje é o dia da caça
Amanhã do caçador

Este pagode apresenta uma expressão popular que tem o seguinte 
significado “quem fica desatento, precipita-se ou bobeia acaba se dando 

mal”.



Samba Exaltação
7º ano manhã

Júlia Schuler, Heloisa Dias, Maria Clara Bandeira e Maria Luísa Costa

  O samba originou -se no século XIX na Bahia, por uma mistura de 
ritmos, tradições e antigos batuques trazidos pelos africanos que 
vieram como escravos para o Brasil, ele é o símbolo da resistência 
negra, considerado uma das principais manifestações culturais popula-
res brasileiras. O samba é uma mistura de melodias (sequência de notas 
ou sons), músicas (composição de palavras) e instrumentos (tambor, 

surdo, timbau, pandeiro, violão e cavaquinho).
O “samba-exaltação” surgiu em 1939, no período em que os compositores 
passaram a escrever letras que exaltavam o Brasil e o governo. Um dos 
principais músicos da época foi Ary Evangelista Barroso, nascido no dia 7 
de novembro de 1903, em Minas Gerais e falecido no dia 9 fevereiro de 1964, 
no Rio de Janeiro. Ary Barroso, como era conhecido, retratou suas can-

ções com muitos aspectos do cotidiano popular.
Algumas das principais músicas de Ary Barroso são: Vamos deixar de inti-
midade (1929); A lua veio ver (1934); O correio já chegou (1934); Aquarela do 
Brasil (1938); Rio de Janeiro (1944); A batucada começou (1940); Bahia imortal 
(1945). No total ele criou duzentos e vinte músicas. Além de compor também 
escreveu livros. A música, “Aquarela do Brasil”, foi a que mais fez suces-
so na carreira do compositor. Como exemplo de exaltação do artista 

pelo seu país temos os seguintes versos:

O Brasil, samba que dá
Bamboleio, que faz gingar
O Brasil do meu amor
Terra de Nosso Senhor
Brasil! Brasil! Pra mim! Pra mim!

NesteNeste samba, o compositor Ary Barroso, através dos versos da canção 
que enaltece o povo, a terra e a natureza, declara seu amor, sua paixão 

ao Brasil.



Pagode Romântico
7º ano manhã

Bernardo Reinelt, Lucas Gomes e Renan Monteiro

     Ferrugem, natural do Rio de Janeiro, nasceu no dia 20 de outubro de 
1988, traz sua paixão pelo samba desde criança, quando já ouvia o mestre 
Zeca, no grupo Fundo de Quintal, entre muitos bambas do samba. 

DepoisDepois de muito batalhar pra conseguir um tantã, aos 13 anos comprou 
o seu e foi à luta para aprender tocar. Fã do cantor Péricles, uma de suas 
referências musicais começou a gravar canções próprias e interpreta-
ções de outros compositores jogando tudo que podia na internet e 
assim começou sua carreira. O cantor ganhou diversos fãs e admirado-
res no Rio Grande do Sul, primeira cidade fora do Rio de janeiro a se apre-
sentar. Em Porto Alegre a música “Mar Felicidade” pôs o cantor entre um 
dos mais queridos do público local. Em 2011 surge a oportunidade de se 
apresentar em São Paulo. Logo cria sua própria roda, de samba do Vila 

Duca, na Vila Olímpia. 
Ferrugem também fez sucesso com a música “Conversei com Deus”, uma 

composição de Diogines e Ramon.

Hoje eu conversei com Deus e ele
apareceu pra mim 
e disse para cuidar dos meus,
e quando tocou o meu coração
 me levou com ele para um role. 
'' Homem de pouco fé 
pega na minha mão
 ande sobre a mare 
mas não duvide não
 é mui é muito amor pra dar,
tanta luz pra acender, 
semear, regar,
esperar colher 
a paz vai morar 
com quem perceber que estender a mão é viver.”

NesNesta música o eu lírico conversa com Deus que o faz pensar e refletir 
sobre a vida dele.



Pepeu Gomes
7º ano tarde

João Victor Buck e Rafael Almeida 

PedroPedro Aníbal de Oliveira Gomes nasceu em Salvador, no dia 7 de fevereiro 
de 1952, o cantor, guitarrista e compositor ficou mais conhecido como 
Pepeu Gomes. Ele começou a ter contato com a música desde muito cedo, 
pois seu pai tocava em uma orquestra de bailes e sua mãe dava aulas de 
piano. Ainda adolescente aprendeu a tocar violão, guitarra e bandolim. 
O músico foi casado com Baby Consuelo, a famosa Baby do Brasil, com 

quem teve seis filhas.
PepeuPepeu Gomes foi guitarrista do grupo Novos Baianos na década de 70 e 
partiu para a carreira individual com o final do grupo, por volta de 1978, 
quando lançou seu primeiro LP solo, “Geração do som”, totalmente 
instrumental. Nessa fase, o maior sucesso foi a música  “Masculino e 
Feminino”,   um hit gravado nos Estados Unidos e que foi muito executada 
pelas rádios brasileiras. Pepeu Gomes compôs essa música quando ainda 
estava casado com Baby Consuelo e tinha que ajudar a cuidar das filhas 
bembem pequenas, além de fazer o trabalho doméstico, compras, lavar 
louças, limpar a casa, trocar fraldas, etc., algo que não era muito 
comum para os homens daquela época. Uma lição que ele aprendeu e fez 

questão de deixar escrito neste refrão da música:

“Olhei tudo que aprendi
e um belo dia eu vi *

Nos anos 90, Pepeu Gomes dedicou-se mais a seu trabalho como 
guitarrista, relendo velhos sucessos como os chorinhos “Brasileirinho” 
de Waldir Azevedo e “Noites Cariocas” de Jacob do Bandolim, que estavam 
presentes no início de sua carreira.Também seguiu um estilo mais pop, 

com o lançamento da música “Meu Coração” em 1999.
NoNo ano de 2016, abanda, os “Novos Baianos” (formada pelos cantores 
Moraes Moreira, Baby do Brasil, Pepeu Gomes, Paulinho Boca de Cantor e 
Luiz Galvão) volta a se reunir para fazer uma  turnê pelo Brasil.  
Atualmente Pepeu Gomes lançou nas plataformas digitais a música “Aos 
poucos”, no álbum solo  “Eterno retorno”, com som pop tropical.



Samba de Morro
7º ano manhã

Gabriela Gouvêa e Julia Freitas

                        O samba de morro surge da batucada feita pelos negros que subi-
ram os morros cariocas. Conhecido como samba autenticamente popu-
lar, original do bairro do Estácio e que teve na Mangueira um dos seus 
redutos mais importantes, Cartola, Nelson Cavaquinho, Bezerra da Silva, 
Ismael Silva e Wilson Batista foram uns dos seus principais representan-

tes.
              Este tipo de samba relata a beleza de morar no morro, o amor in-
finito às escolas de samba e claro, as dificuldades oriundas da desigual-
dade social e do preconceito. Um dos precursores deste estilo de música 

foi Nelson Cavaquinho.
                  Seu envolvimento com a música aconteceu vendo o pai Brás An-
tônio da Silva, que era músico da banda da Polícia Militar e seu tio Elvino 
que tocava violino. Depois, morando na Gávea, passou a frequentar as 
rodas de choro. Foi nessa época que surgiu o apelido que o acompanha-

ria por toda a vida.
                  O cantor deixou mais de quatrocentas composições, entre elas 
os clássicos como ''A Flor e o Espinho'' e ''Folhas Secas'', ambas em parce-

ria com Guilherme de Brito, seu parceiro mais frequente. 

Não faça vontade a esta mulher
Não deixe ela fazer o que quer
Deve-se ter amizade
Mas não se deve dar liberdade

Estes versos fazem parte da sua primeira canção''Não Faça Vontade a Ela'', 
de1939, quefoi gravada por Alcides Gerardi, porém  não teve muita reper-
cussão. Mas anos mais tarde foi descoberto por Cyro Monteiro que fez 

várias gravações de suas músicas. 



Beto Guedes
7º ano tarde

João Gabriel Estevam e  João Moreno Azevedo

AlberAlberto de Castro Guedes, mais conhecido como Beto Guedes, é um 
cantor brasileiro, nascido no dia 13 de agosto de 1951, na cidade Montes 
Claros, em Minas Gerais. É casado com Silvana Maria e pai de dois filhos, 

Ian Guedes e Gabriel Guedes
                  Na  adolescência, Beto Guedes  tocou em bandas e aos 18 anos 
participou do  Festival Internacional da Canção, com a  composição 
“Feira Moderna”, em parceria com Fernando Brant. O cantor foi 
integrante de um famoso grupo chamado Clube da Esquina que surgiu 
no ano de 1963, em Belo Horizonte (MG), o grupo misturava elementos de 
vários ritmos como: bossa nova, Jazz, rock, música folclórica e outras. 
  Beto Guedes compôs várias músicas sendo algumas delas Sol de 
Primavera, Paisagem da Janela e O Sol da Terra. A composição "Sol de 
Primavera" foi composta ao piano e depois enviada ao parceiro carioca 

Ronaldo Bastos para ganhar uma letra cheia de esperança:   

Quando entrar setembro
E a boa nova andar nos campos
Quero ver brotar o perdão
Onde a gente planOnde a gente plantou
Juntos outra vez

A gravação de “Sol de Primavera” foi trabalhosa, pois Beto Guedes 
gastou três sessões de estúdio para colocar a voz e colocar arranjo de 
Wagner Tiso. Mas teve recompensa, pois a canção agradou muito os 
jovens da época. Esta música foi tema de abertura da novela Marina, da 

Rede Globo, em 1980.  
OO cantor continua fazendo vários shows no Brasil e também 
apresentações no exterior, mas já faz um tempo que não lança um novo 
álbum com músicas inéditas. Recentemente, o cantor apresentou-se no 

programa "Domingão do Faustão".



Lô Borges
7º ano tarde

Liz Adriano e Pietra Bertoletti

SaSalomão Borges Filho, mais conhecido como Lô Borges, foi um dos 
fundadores do Clube da Esquina, um grupo de artistas mineiros que 
marcou presença na música popular nas décadas de 70 e 80. O Clube da 
Esquina foi criado com inovações trazidas pela Bossa Nova, elementos 
do jazz, rock, música folclórica dos negros mineiros com alguns 

recursos de música erudita e hispânica.
  Lô Borges foi considerado um dos compositores mais influentes da 
música brasileira tendo sido gravado por Elis Regina, Mílton Nascimento, 
Flávio Venturini, Beto Guedes, Nenhum de Nós, Ira, 14 Bis, Skank, Nando Reis 

entre outros.
  Dentre várias músicas compostas por Lô Borges está a música "Paisagem 
da Janela”, ela é fruto de uma parceria dele com Fernando Brant. Sendo a 
melodia de Borges e a letra de Brant. Foi uma das canções que mais se 
destacou, foi gravada em 1995 por Elba Ramalho e em 2000 por Vanessa 

Rangel.

” Da janela lateral do quarto de dormir
Vejo uma igreja, um sinal de glória
Vejo um muro branco e um Vejo um muro branco e um voo pássaro
Vejo uma grade, um velho sinal”

  A canção descreve a realidade de Minas Gerais vivida pelo compositor 
Fernando Brant. Os primeiros versos foram resultado da observação da 
janela do quarto de sua casa. O autor faz uma autorreflexão sobre a 

sociedade e a realidade do ano de 1972. 



Milton Nascimento
7º Ano - Tarde

Juliana Oiticica e Lara Escafura

MiMilton Nascimento nasceu no Rio de Janeiro, em 26 de outubro de 1942. 
Quando tinha dois anos, após sua mãe falecer, foi adotado pela filha da 
família onde sua avó trabalhava como empregada doméstica. Aos sete 
anos, ganhou uma gaita e uma sanfona de aniversário, e aos 13, seu 
primeiro violão. Em 1963, Milton mudou-se para Belo Horizonte para fazer 
o vestibular para Economia, mas, a música predominou. Em 1967, teve três 
músicas classificadas no Festival Internacional da Canção da TV Globo e 
formouformou o “Clube da Esquina” com Lô Borges, Beto Guedes, Márcio Borges 

e Fernando Brant.
O cantor, em 55 anos de carreira, já lançou 34 álbuns e já se apresentou 
com vários cantores brasileiros e internacionais. Em 1998, Milton 
Nascimento venceu o Grammy na categoria World Music e fez um show 
no Japão pela primeira vez, onde ganhou um fã clube, em Tokyo. O cantor 
e compositor já lançou várias músicas de sucesso e entre elas está 
“Maria, Maria “ que foi composta em parceria com Fernando Brant. 
Originalmente, foi gravada em 1978, pelo Clube da Esquina. Essa canção é o 
símbosímbolo da força da mulher e, segundo o compositor, a letra foi 
inspirada num personagem real, a Maria que tinha três filhos e morava 

na beira da linha de um trem.

Maria, Maria 
É um dom, uma certa magia 
Uma força que nos alerta 
Uma mulher que merece
Viver e amar 
Como outra qualquer 
Do planeta.

A Maria retratada na canção representa as mulheres que têm força, 
sonho e sempre possuem fé na vida. “As Marias” que deveriam receber 
mais solidariedade, pois elas merecem viver e amar como todos os 

outros seres humanos do planeta.



Baby Consuelo
7º ano tarde

João Victor Buck e Kaleb Abreu

Bernadete Dinorah de Carvalho, natural de Niterói, nasceu no dia 18 de 
julho de 1952, mais conhecida com o nome de Baby Consuelo e atualmente 

como   Baby do Brasil é uma cantora e compositora brasileira. 
BBaby do Brasil iniciou sua carreira no grupo Novos Baianos. Começou a 
cantar e tocar violão ainda na infância, chegando a vencer um festival de 
música em Niterói aos 14 anos interpretando uma música do maestro 

Eduardo Lages. 
Participou do grupo Os Novos Baianos, onde ficou até 1978, quando deci-

diu iniciar sua carreira solo.
Seu primeiro grande sucesso, a canção "Menino do Rio", de Caetano 
Veloso, aparece no seu segundo disco - Pra Enlouquecer, composta ex-
clusivamente para elae foitema da novela Água Viva, da Rede Globo. 

Menino do Rio
Calor que provoca arrepio
Dragão tatuado no braço
Calção corpo aberto no espaço
Coração, de eterno flerte
Adoro ver-te...

Esta música foi criada para um surfista do começo desse esporte no 
Brasil, nos anos 70.



Moraes Moreira
7º ano tarde

Carolina Henriques e Patrícia Ries

MoraesMoraes Moreira nasceu no dia 08 de julho de 1947, começou tocando san-
fona de doze baixos em festas de São João. Quando adolescente apren-
deu a tocar violão, mudou para a Bahia e foi integrante e compositor de 

quase todas as canções do grupo Novos Baianos. 
Ele deixou o grupo e saiu em carreira solo no ano de 1975, quando desta-
cou-se como o primeiro cantor de trio elétrico, cantando no Trio de 
Dodô e Osmar, e lançou diversos sucessos de músicas de carnaval. 
Alguns dos sucessos dessa fase são "Pombo Correio", "Vassourinha Elé-

trica" e "Bloco do Prazer".
Moraes Moreira possui 40 discos gravados, ele é considerado um dos 
mais versáteis compositores do Brasil por misturar ritmos como frevo, 
baião, rock, samba, choro e até mesmo música erudita. Em 1981compôs, em 
parceria com Abel Silva, “Festa do Interior” que foi gravada por Elba Ra-
malho e Gal Costa. Esta música fez muito sucesso e foi destaque no car-

naval da época.

Fagulhas, pontas de agulhas 
Brilham estrelas de São João
Babados, xotes e xaxados
Segura as pontas, meu coração
Bombas na guerra – magia

Embora tenha sido muito cantada nos carnavais a partir de 1982, “Festa do 
Interior” é uma canção junina muito festejada no Nordeste.



Flávio Venturini
7º ano tarde

Daniel Vogel e Nicolas Moreira

FlávioFlávio Venturini nasceu em Belo Horizonte, no dia 23 de julho de 1949.Aos 15 
anos começou sua formação musical. O Acordeon foi o seu primeiro 
instrumento. Logo depois ganhou do pai um piano e assim começou seus 
estudos na fundação de educação Artística de Belo Horizonte, onde 
estudou percepção musical e piano. Venturini participou de vários 
festivais de inverno nos anos 60 e 70. Neste período estudou composição 
e, paralelamente, manteve movimentação ativa no caldeirão cultural de 

BeBelo Horizonte. 
 O cantor além de tocar em bailes, participou de vários festivais.  Neste 
período já fazia parte do grupo dos novos compositores mineiros, e com 
eles fez alguns shows. Nesta época foi convidado a gravar com a dupla 
Sá e Guarabira, por indicação de Milton Nascimento e acabou entrando 
para “O terço”, um grupo carioca na época radicado em São Paulo, para 

onde se mudou. 
Nos anos 80, ele formou com seu irmão Claudio Venturini o grupo 
chamado “14 Bis” que tocava canções como “Natural” e “Canção da 

América”.
Um de seus principais parceiros para criar composição foi Ronaldo 

Bastos com quem fez a canção “Todo azul do Mar”.

Foi assim como ver o mar
A primeira vez que meus olhos se viram 
No seu olharNo seu olhar
Não tive a intenção de me apaixonar
Mera distração e já era momento de se gostar

Esta música fez parte do repertório musical do grupo Roupa Nova na 
década de 90.
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Capital Inicial
8º ano manhã

João Pedro Andrade, João Victor Farah e Juan Piedro Cossatis

AA história do grupo começa em 1978, quando Fê Lemos voltou de 
uma estadia na Inglaterra e foi para Brasília, onde seu pai era 
professor na Universidade de Brasília. Ele se juntou a um grupo 
de jovens fãs de punk roque onde conheceu Renato Russo. Os 
dois mais o sul-africano André Pretorius fundaram a banda 
Aborto Elétrico, com Renato no baixo, André na guitarra e Fê na 
bateria. Mas Pretorius teve de voltar para a África do Sul para 
cumprircumprir o serviço militar, então Renato se tornou guitarrista e 
cantor, enquanto que o irmão de Fê, Flávio Lemos, assumiu o 
baixo. Em 1983, Fê e Renato se desentenderam, causando a saída do 

cantor e a extinção da banda.
Assim, em 1982, Fê e Flávio Lemos juntos com Dinho Ouro Preto e 
Yves Passarell criaram “Capital Inicial”, uma banda de rock 
brasileira. O primeiro LP, "Capital Inicial", de 1986, ganhou Disco de 
Ouro.  A banda era bem famosa por falar de política em suas 

músicas, causando polêmica nas mídias. 
ApesarApesar de ter muitas músicas, o grupo só fez sucesso mesmo, 
quando lançou "Primeiros Erros", de Kiko Zambianchi e as 
vendas estouraram. A banda fez muitos shows e finalmente foi 
considerada como uma das principais do Rock Nacional, 
chegando a ganhar o Prêmio Multishow de melhor banda em 

2000, com a letra da música:

Se um dia eu pudesse ver
Meu Meu passado inteiro
E fizesse parar de chover
Nos primeiros erros
Meu corpo viraria sol
Minha mente viraria sol
Mas só chove e chove
Chove e chove

EssaEssa canção pode ser considerada uma lição de que não pode-
mos voltar ao passado, por isso temos que procurar acertar 
sempre, para que as consequências não venham no futuro.



Raul Seixas
8º ano manhã

Ana Luiza Paiva, Gabriel Costa, Lucas Zarella e Nicolas Santos

RaulRaul Santos Seixas, nasceu em 28 de junho de 1945, em Salvador e faleceu em   
São Paulo, no dia  21 de agosto de 1989. Sua meta era ser cantor ou 
escritor. Sempre apaixonado pelo rock, em 1962 fundou o grupo 
"Relâmpagos do Rock", passando-se a chamar de "The Panthers" e por fim 
"Raulzito e os Panteras". Sua obra musical é composta por 17 discos 
lançados em seus 26 anos de carreira. Raul era interessado por 
filosofia, psicologia, história, literatura e latim e algumas ideias dessas 

correntes foram muicorrentes foram muito aproveitadas em sua obra. 
O cantor escreveu músicas e discos de sucesso para Jerri Adriani, Trio 
Ternura, Renato e Seus Blue Caps, Tony e Frankie, Diana e Sérgio Sampaio, 
combinou o Rock de Elvis com o baião. Uma das músicas de Raul Seixas 
que fez muito sucesso foi “Tente Outra Vez”, do  álbum Novo Aeon,, 

lançada no dia 12 de novembro de 1975.

Veja!
Não diga que a canção
Está perdida
Tenha fé em Deus
Tenha fé na vida
Tente outra vez!

QQuando Raul Seixas escreveu a música em parceria com Paulo Coelho e 
Marcelo Motta, ele tentava novamente ser feliz no amor. Poucos meses 
antes de lançar o álbum, o cantor havia se casado pela segunda vez, 
com a americana Gloria Vaquer, a irmã de Jay, o guitarrista de sua banda. 
A canção tem uma letra bastante otimista, fala sobre persistir na luta 
pelos nossos sonhos, que podemos sim fazer toda a diferença, basta nós 

querermos.



Cássia Eller
8° ano Manhã

Cauã Mangia, Louise Brandão, Lucas Cavalcanti e Victória Costa

CássiaCássia Eller nasceu no dia 10 de dezembro de 1962, no Rio de Janeiro e 
faleceu em29 de dezembro de 2001. O interesse da cantora e compositora 
pela música começou aos 14 anos, quando ganhou seu primeiro violão. 
Aos 18 anos foi morar em Brasília e participou do primeiro trio elétrico 
da cidade, o “Massa Real”. Mas só entrou para o mundo artístico em 1981, 

quando participou do espetáculo de Oswaldo Montenegro.
AA cantora, que tinha a voz grave e o estilo musical eclético, interpretou 
canções de grandes artistas do rock brasileiro, como Cazuza, Renato 
Russo e Rita Lee, além de cantores da MPB, Chico Buarque e Caetano 
Veloso. Cássia Eller tinha muita personalidade e suas apresentações no 

palco chamavam atenção pela ousadia.
CássiaCássia Eller teve uma trajetória musical importante, gravou cerca de dez 
álbuns próprios em doze anos de carreira. Uma das músicas de maior 
sucesso foi “Malandragem”, gravada em 1994, que com certeza os versos 

faz você lembrar da cantora:

Eu só peço a Deus
Um pouco de malandragem
Pois sou criança
E não conheE não conheço a verdade
Eu sou poeta e não aprendi a amar
Eu sou poeta e não aprendi a amar

Contudo, a música composta pela dupla Roberto Frejat e Cazuza foi feita 
para outra cantora, mas assim que conheceu Cássia Eller, Frejat 
resolveu oferecer a canção para ela, que ficou apaixonada pela letra.



Os Secos e Molhados
8º ano manhã

Flavio Balassiano, Pedro Antônio Ferreira, Raphael Oliveira e Yago Oliva

SecosSecos e molhados foi uma banda brasileira criada em 1971, pelo cantor e 
compositor João Ricardo. Suas canções do folclore português, como 
“O vira”, juntamente com a aparição de outros cantores da época 

fizeram com que o grupo chegasse ao sucesso.
AA banda, formado por João Ricardo, Ney Matogrosso e Gerson Conrad, 
fazia apresentações ousadas, usava figurino e maquiagem extravagante. 
Com a novidade o grupo ganhou fama e reconhecimento, sobretudo por 
canções como "O Vira", "Sangue Latino", "Assim Assado" e "Rosa de 
Hiroshima", que misturam danças e canções do folclore português. 

  No dia 23 de maio de 1973, o grupo entrou no Studio para gravar o 
primeiro disco “Secos e molhados I” que atingiu 1 milhão de copias 
vendidas em pouco tempo, tornando a banda um fenômeno da música 

pop no Brasil.
AA música destaque deste disco foi “Rosa de Hiroshima”, uma adaptação 
do poema de Vinícius de Moraes que recebeu esse nome como forma de 
protesto sobre as explosões de bombas atômicas na cidade de 

Hiroshima, no Japão, durante a Segunda Guerra Mundial. 

Pense nas crianças mudas telepáticas
Pense nas meninas cegas inexatas
Pense nas mulheres, rotas alteradas
Pense nas feriPense nas feridas como rosas cálidas
Mas só não se esqueça da rosa, da rosa
Da rosa de Hiroshima, a rosa hereditária
A rosa radioativa, estúpida, inválida
A rosa com cirrose a anti-rosa atômica
Sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada

OO poema tornou-se um grande protesto, em forma de música, e chamou 
atenção para o desastre que aconteceu no Japão.  O poeta comparou a 
bomba com uma rosa, porque quando ela explodiu, ficou parecida com 
uma rosa depois de desabrochar. No entanto, essa rosa não estava 
associada a beleza, mas as horríveis consequências deixadas pela 

bomba atômica.



Legião Urbana
8 º ano manhã

Ana Clara Vidal, Juliana Assis, Larissa Marinho e Thiago Souza

AA Legião Urbana surgiu no final de 1982, quando Renato Russo juntou-se 
a Marcelo Bonfá, Eduardo Paraná e Paulo Guimarães. O sucesso aconte-
ceu quando uma outra banda, Paralamas de Sucesso, mostrou a fita 
demo do grupo para uma gravadora. Depois de contratada a banda 
lançou o primeiro álbum com as canções ‘Será’, ‘Ainda é cedo’ e ‘Geração 

Coca-Cola’. 
Legião Urbana foi indicada como melhor banda e Renato como melhor 
cantor da época. O maior sucesso do grupo foi ‘Eduardo e Mônica’, que 
contava a história de dois jovens que se apaixonaram apesar de estilos 
de vida diferentes. ‘Faroeste Caboclo’ foi outra canção bastante famosa 
composta por Renato Russo lançada em 1987. Anos depois esta canção 

ganhou as telas dos cinemas, dirigida por René Sampaio.
  A história de João de Santo Cristo é muito parecida com a de jovens bra-
sileiros que vão para a cidade, não conseguem dinheiro trabalhando e 
veem na vida de crimes uma triste forma de obter fama e dinheiro, mas, no 

final, acabam perseguidos e mortos por outros traficantes.

Não tinha medo o tal João de Santo Cristo
Era o que todos diziam quando ele se perdeu
Deixou pra trás todo o marasmo da fazenda

Esta música traz alguns questionamentos a respeito dos problemas so-
ciais do Brasil e faz uma crítica à sociedade. 



Os Paralamas do Sucesso
8º ano manhã

Amanda Roza, Giulia Quirino e Maria Luiza Silva

OsOs Paralamas do Sucesso é uma banda de rock, formada no município 
Fluminense de Seropédica, em 1982. Os integrantes dela são Herbert Vianna, 
João Barone, Bi Ribeiro, eles gravaram 218 músicas e 12 álbuns e ainda fazem 

bastante sucesso no Brasil. 
NoNo início a banda misturava rock com reggae, posteriormente passaram 
a agregar instrumento de sopro e ritmos latinos. A banda começou a 
carreira abrindo os shows de Lulu Santos no Circo Voador, fato que 
chamou atenção de uma gravadora, com quem assinaram contrato e 
logo lançaram o álbum “Cinema Mudo” trazendo as canções 

humoradas escritas antes de se profissionalizarem. 
EmEm 1984, a banda teve enorme sequência de sucesso com as músicas 
“Óculos”, “Me Liga”, “Meu Erro” e “Romance Ideal”. Nessa época eles 
tocaram no Rock in Rio, e foi considerado pelo público um dos melhores 

shows.
O grupo gravou a música “Aonde quer que eu vá” que ficou bem 

conhecida nos anos 90.

Olhos fechados
Pra te encontrarPra te encontrar
Não estou ao seu lado
Mas posso sonhar
Aonde quer que eu vá
Levo você no olhar
Aonde quer que eu vá
Aonde quer que eu vá

EsEsta canção foi escrita por Herbert Viana em conjunto com Paulo Valle e 
fez parte da trilha sonora da novela “Um anjo caiu do Céu’.



Kid Abelha
8º ano manhã

Beatriz Pinto, Daniella Cunha, Giovanna Starmann e Nicole Santos

           Em 1981, Paula conheceu Leoni na faculdade e começaram a namorar.E 
ela passou a visitar os ensaios da banda formada por Leoni, Carlos Beni 
e Pedro Farah, com isso os garotos a convidaram para entrar na banda, 
porém, ela sempre recusava por ser muito tímida, mas suas visitas ao 
ensaio a motivaram a cantar. Um outro integrante, o George, foi visto 
tocando saxofone em Búzios e após um convite ele aceitou fazer parte do 
grupo. Assim, com esta formação, o Kid Abelha ficou famoso no Brasil.
OO maior sucesso da banda veio em 1984 com a gravação da música “Como 
Eu Quero”, ela foi a segunda mais tocada nas rádios de todo país. A com-
posição de Leoni e Paula Toller apresenta a história de uma personagem 
feminina que tenta convencer o namorado a aceitar suas mudanças, 

sendo essa a condição para ela ficar com ele.

Eu quero você
como eu quero
longe do meu domínio
você vai de mal a pior

Esta letra fez tanto sucesso que até Caetano Veloso, na época,disse ter 
escrito uma música dando uma resposta a tal personagem manipulado-

ra de “Como eu quero”.



Skank
8º ano tarde

Eduardo Rodrigues, Rebeca Penna, Gabriel e Thales

EmEm 1983, Samuel Rosa e Henrique Portugal tinham uma banda de reggae 
chamada Pouso Alto. Em 1991, a banda foi convidada para fazer um show 
em São Paulo. Eles se apresentaram juntos com o baixista Lelo Zaneti e o 
baterista Haroldo Ferretti e mudaram o nome da banda para Skank.

OO grupo começou a tocar em churrascaria e casas noturnas e trouxe o 
clima do dance hall jamaicano para a tradição pop brasileira. O 
primeiro álbum do Skank foi lançado no formato “CD”, em 1992. O 
segundo disco chamado Calango vendeu mais de 1 milhão de cópias. Em 
1996, a banda fez sucesso fora do Brasil com o álbum “O Samba Poconé”, 
no qual a música “Garota Nacional” liderou as paradas musicais. Esse 
álbum vendeu 2 milhões de cópias no Brasil e a banda foi convidada para 

participarticipar do disco oficial da Copa do Mundo de 1998.
A banda já vendeu mais de 6 milhões de discos entre CDs e DVDs, participou 
de vários festivais, ganhou diversos prêmios musicais. Entres a músicas 
interpretadas pelos músicos a preferida do público está “Vamos Fugir” 

que é fruto de uma parceria de Gilberto Gil com Liminha. 

Pois diga que irá
Irajá, Irajá
Pra onde eu só veja você
Você veja a mim só
Marajó, Marajó
Qualquer outro lugar comum
Outro lugar qualquer
Guaporé, Guaporé.

EsEsta canção é a versão em português da música Gimme Your Love que os 
compositores fizeram quando estavam na Jamaica. E eles resolveram 

fazer a versão para adequar a música ao Brasil.



Mamonas Assassinas
8° Ano Tarde

Ana Clara Santos, Julia Oliveira, Nicole Azevedo e Stella Daudt

NoNo ano de 1989 surgiu uma banda brasileira de Rock cômico formada em 
Guarulhos, conhecida como Utopia, mas a partir de 1994 mudaram o nome 
para Mamonas Assassinas. Os integrantes da banda eram Dinho, Samuel, 
Sérgio, Júlio e Bento. O único álbum de estúdio gravado pela banda foi 
lançado em junho de 1995 e vendeu mais de três milhões de cópias no 

Brasil, e ganharam o disco de Diamantes.
OO ritmo musical da banda era uma mistura de Pop, Rock, Sertanejo, Metal, 
Pagode, Forró, música Mexicana, ou seja, um Mix. O grupo se apresentava 
de forma despojada, alegre, suas roupas eram coloridas, e tinha uma 
apresentação teatral, que fez grande diferença na vida das pessoas 

daquela época.
AA banda participou de uma série de programas de TV, como Jô Soares, 
Domingo Legal, Domingão do Faustão, etc. Eles tocavam, em média, 8 vezes 
por semana nos shows distribuídos por todos os estados brasileiros.
Mas no dia 2 de março de 1996, os artistas que voltavam de um show 
realizado em Brasília, acabaram sofrendo um acidente de avião que 
acabou se chocando contra a Serra da Cantareira, causando a morte 

de todos a bordo.
ApesarApesar do pouco tempo de sucesso, apenas sete meses, Mamonas 
Assassinas deixou várias músicas gravadas. Uma delas foi “Pelado em 
Santos”, um dos sucessos da banda, originalmente conhecida como 
Pichulinha, a 3ª música mais tocada no país e a canção se tornou uma 

espécie de hino da banda. Com os versos:

Mina, seus cabelos é da hora
Seu corpo é um violão
Meu docinho de cocoMeu docinho de coco
Tá me deixando louco
Minha Brasília amarela
Tá de portas abertas
Pra mode a gente se amar.

  A letra da música é um convite para um programa amoroso na cidade de 
Santos, São Paulo, numa Brasília de cor amarela e equipada com rodas 
da marca Gaúcha, que foram sucesso de vendas no fim dos anos 80.



Charlie Brown Jr.
8º ano tarde

Bernardo Ries, Caíque Oliveira, Isabela da Silva e Jullia SIston.

CharlieCharlie Brown Jr. foi uma banda de rock brasileira formada em Santos, 
no ano de 1992. As canções da banda misturavam vários gêneros musicais 
como o Hardcore punk, reggae, rap, rock alternativo e skate punk. O 
nome da banda surgiu quando Chorão (o vocalista) atropelou uma 
barraca de coco chamada Charlie Brown, então ele adotou esse nome. O 
Jr. surgiu mais tarde, porque os rapazes do grupo consideravam-se 
“filhos” da geração de músicas, formado por bandas como Planet Hemp 

e Suicie Suicidal Tendencies.
Em 2003, Charlie Brown Jr. lança o “Acústico MTV”, que foi um sucesso. Em 
2004 lança o sétimo álbum da carreira “Tâmo Aí Na Atividade”. Em 2005, 
após briga com Chorão e com a gravadora, Marcão, Renato Pelado e 
Champignon deixam a banda e são substituídos por Thiago Castanho na 

guitarra, André Ruas baterista e Heitor Gomes no baixo.
Anos depois,em 6 de março de 2013, morreu o vocalista da banda 
Alexandre Magno Abrão, mais conhecido como Chorão, deixando seus 
fãs inconsoláveis.  Após sua morte a banda mudou o nome para “A 
Banca” e o vocalista Luiz Carlos Leão Duarte Junior, o Champignon, volta 

a fazer parte do grupo, mas, infelizmente, morreu 6 meses depois. 
Uma das músicas de sucesso da banda é “Só os loucos sabem”, lançada 

nas rádios em março de 2010.

Eles dizem Eles dizem que é impossível encontrar o amor
Sem perder a razão
Mas pra quem tem pensamento forte
O impossível é só questão de opinião

OO que a banda tentava transmitir com a letra da música, era para as 
pessoas tentarem transformar o impossível no possível. E quando 
ninguém acreditar em você, prove o contrário. É preciso manter a calma, 
e não se importar com a opinião das pessoas a sua volta, apenas corra 

atrás dos seus sonhos.



O Rappa
8º ano tarde

Carlos Eduardo Cardoso, Davi Santos, Filipe Romano, Pedro Graziadio
 

EmEm 1993, uma banda foi montada correndo para acompanhar a turnê do 
cantor de reggae o Papa Winnie no Brasil. Os integrantes eram Nelson 
Mirelles, Marcelo Lobato, Xandāo e Marcelo Yuka, resolveram 
continuar juntos depois que o Papa foi embora e começaram a procurar 
um vocalista. Assim que encontraram o Marcelo Falcão, nasceu a banda 

"  O Rappa ".
OO primeiro disco veio em 1994 e não fez muito sucesso. Ja no inicio Nelson 
Mirelles saiu e Sauro assumiu o posto. Com garra e muita com pra dizer, 
O Rappa continuo tocando e lançou um novo álbum no ano de 1996.

OO cd " Rappa Mundi " fez a banda conquistar os quatro cantos do país. 
Quase todas as canções foram um sucesso. Com uma letra perfeita e 
uma musica importante, "O Rappa" conseguiu conquistar públicos e 
especialistas. Musicas como " Pescador de Ilusões", "A feira" e " O homem 
bomba" dominaram as rádios. As gravações r adaptações feitas pela 
banda também conquistaram, era difícil encontrar quem não gostasse 

das musicas "hey joi" e "vapor barato".
DepoisDepois de muito pe na estrada, em 1999, O Rappa lançou a obra prima " 
Lado A lado B" que deixou o queixo dos fās caídos. As canções "minha 
alma" e " me deixa" vieram acompanhadas com videoclipes 

cinematográficos.
TudoTudo parecia bem ate que, o brilhante Yuka foi baleado numa tentativa de 
assalto. O baterista ficou paraplégico e ficou impossibilitado de tocar. 
Ele continuou na banda e participou da produção do disco que ja estava 

gravado " Instinto coletivo", em 2001.
YukaYuka abandonou o grupo em 2003, o " o silencio que precede o esporro" 
foi o primeiro álbum gravado sem o Yuka. Eles não perderam o ritmo e 
continuaram impressionando. O destaque dessa vez foi para as musicas 
" Reza Vela" e " Rodo Cotidiano ". Em 2008 o grupo lançou o álbum " 7 vezes 
", seu ultimo trabalho estúdio. A banda durou 25 anos, fez sua ultima 
turnê no dia 6 de abril, em Recife, onde os músicos não falavam muito 
entre si, falavam que " uns queriam uma coisa, outros não" e assim se 

encerrou a encerrou a banda O Rappa de uma forma muito triste.

Te mostro um trecho, uma passagem de um livro antigo
Pra te provar e mostrar que a vida é linda
Dura, sofrida, carente em qualquer continente
Mas boa de se viver em qualquer lugar
É
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Roberto Carlos
9º ano manhã

Ana Beatriz Santos e Ana Clara Candido

RoberRoberto Carlos Braga nasceu no dia 19 de abril de 1941, no Espírito Santo 
na cidade de Cachoeira de Itapemirim. Ainda criança aprendeu a tocar 
violão e piano com a sua mãe, e depois no Conservatório Musical de sua 
cidade .Ele iniciou a sua carreira sob influência do Samba-canção e da 
Bossa-Nova, mas no início da década de 1960, Roberto mudou seu 
repertório para o rock. Com composições próprias ou feitas em parceria 
com o amigo Erasmo Carlos, e versões de sucesso do recente gênero 

musical, funmusical, fundando o primeiro movimento de rock no Brasil.  
Com a fama estrelou ao lado de Erasmo Carlos e Wanderléa um 
programa na TV Record chamado Jovem Guarda, que daria o nome ao 
primeiro movimento musical do rock brasileiro. O programa 
popularizou ainda mais o movimento e consagrou o cantor, que se 

tornou um dos primeiros ídolos da cultura brasileira.
Roberto Carlos insistiu em investir na música jovem da época, e em 1963 
lançou “Splish splash” e “Parei na contramão” que se tornaram grandes 
sucessos. No ano seguinte, o cantor novamente esteve nas paradas de 
sucesso com o LP “É proibido fumar” em que além da faixa título 
destacou-se a canção “O calhambeque” que fez grande sucesso na 

época: 

Essa é uma das muitas histórias
QQue acontecem comigo
Primeiro foi Suzi, quando eu tinha lambreta
Depois comprei um carro, parei na contramão
Tudo isso sem contar o tremendo tapa que eu levei
Com a história do splish splash
Mas essa história também é interessante.

NesteNeste trecho é relatada a história da primeira música que Roberto 
Carlos gravou, Susi.  Depois “Parei na Contramão” e “Splish Splash” seu 
primeiro e segundo sucesso no Rio de Janeiro. As outras estrofes da 
canção conta as aventuras de um jovem e seu carrão, símbolo de status 
da época, o Cadilac, que apresenta um defeito e precisa consertar, então 
o mecânico empresta um carro antigo para o cliente usar, o 
calhambeque. O rapaz, a princípio, não gosta, mas depois de perceber que 
o o automóvel foi bem aceito pelas garotas, ele resolver ficar com o 

carro.



Os Mutantes
9º ano manhã

Gabriel Henrici,  João Vittor Bandeira e Marcos Vinicius Macedo

NoNo ano de 1966, em São Paulo, nasceu uma banda brasileira chamada Os 
Mutantes, formada por Arnaldo Baptista, Rita Lee e Sérgio Dias, herdeiros 
do rock psicodélico norte-americano e que estabeleceu uma ligação 
entre o iê-iê-iê e a Tropicália. Também participaram do grupo o baterista 

Dinho Leme e o baixista Liminha, que entraram em 1969.
OO grupo, uma das bandas mais importantes do rock brasileiro, foi 
influenciado pelos Beatles e escandalizou o grande público com sua 
mistura de rock e MPB, uso de efeitos sonoros e música psicodélica. A 
banda existiu com a mesma formação de 1966 até 1972, quando Rita Lee saiu 
do grupo. Durante esses 6 anos, eles lançaram cerca de cinco discos, 
são eles: Os Mutantes (1968), Mutantes (1969), A Divina Comédia ou Ando 
Meio Desligado (1970), Jardim Elétrico (1971) e Mutantes e Seus Cometas no 

País dos País dos Baurets (1972).
Já sem Rita Lee, em 1973 os Mutantes estrearam o espetáculo, "2000 Watts de 
Som" e gravaram O A e o Z, álbum que marcou de vez a adesão do grupo 
ao rock progressivo. Porém, as outras formações da banda, por 
melhores que tenham sido, não se comparam aos seis anos da primeira 

formação.
Entre todos os seus discos o que chamou mais atenção foi A Divina 
Comédia ou Ando Meio Desligado, o terceiro álbum  lançado pelos 
Mutantes marcou o grupo com um tipo de rock psicodélico puro, 
abandonando os elementos mais brasileiros dos seus álbuns 
anteriores.  A capa do LP teve uma  ilustração do Inferno de Dante, uma 
parte de A Divina Comédia, de Dante Alighieri, e  foi encenada pelos 
membros da banda, no jardim da casa dos irmãos Baptista. A música 
“Ando“Ando Meio Desligado” ficou entre as mais tocada no Brasil em 1970. Neste 

trecho da canção:

“ando meio desligado, 
eu nem sinto meus pés no chão. 
Olho e não vejo nada, 
eu só penso se você me quer”. 

O grupo fez uma alusão à suposta alienação dos jovens e levava ao 
público algo ousado demais para o Brasil daquela época.



Caetano Veloso
9º ano manhã

Erick Macedo, Gabriell Viana e Marcos Gabriel Borges

CaeCaetano Emanuel Viana Teles Veloso, mais conhecido como Caetano 
Veloso, é um músico, produtor, arranjador e escritor brasileiro. Nasceu 
em Santo Amaro da Purificação, na Bahia, no dia 07 de agosto de 1942. 
Embora desde cedo tivesse aprendido a tocar violão, ele iniciou seu 

trabalho profissional como músico apenas em 1965.
OO cantor liderou o movimento chamado Tropicalismo, que renovou o 
cenário musical brasileiro e os modos de se apresentar e criar música 
no Brasil. Caetano Veloso é considerado um dos artistas brasileiros 
mais influentes desde a década de 1960. Em 2004, ele foi considerado um 
dos mais respeitados e produtivos músicos latino-americanos do 

mundo.
CaeCaetano Veloso foi apresentador de programa na televisão, lançou 
livro falando sobre sua carreira, tem canções em trilhas sonoras de 
filmes e recebeu diversos prêmios ao longo da carreira que já 
ultrapassou cinco décadas. Sua discografia é composta por mais de 
quarenta e cinco álbuns. Entre eles estão álbum “Uns”, lançado em 1983, 
que tem uma música que ainda faz bastante sucesso chamada “Você é 

linda”.

LinLinda 
e sabe viver. 
Você me faz feliz. 
Esta canção é só pra dizer 
e diz. 
Você é linda 
mais que demais. 
VVocê é linda, sim 
onda do mar do amor 
que bateu em mim. 

EsEsta canção apresenta um sentimentalismo profundo, intenso e 
idealizado, que lembra elementos das cantigas de Amor. Ela tem algumas 
palavras que podem fazer referências a mulher amada como sendo uma 
figura idealizada, distante, onde esse amor é considerado como um 

objeto de sonho, ou seja, impossível de acontecer.



Eduardo Araújo
9º ano manhã

Iris Santos, Maria Eduarda Carvalho e Nicole Silva

EdEduardo Oliveira Araújo, cantor e compositor, nasceu em Juaíma, Minas 
Gerais, no dia 23 de julho de 1945. Filho de fazendeiros, estudou em um 
colégio interno em Belo Horizonte. Eduardo Araújo, como ficou 
conhecido, começou a cantar em 1960, no programa de Aldair Pinto. 
Gravou seu primeiro disco, um compacto duplo, intitulado “Garoto do 
Rock”, em 1961, quando  participou dos programas de Carlos imperial. 
EmEm 1967, gravou a música “O bom”, seu maior sucesso, e depois “Goiabão” 
feita de uma parceria com Carlos Imperial. Neste mesmo ano, foi 
contratado pela TV Excelsior, de São Paulo, para fazer um programa 
denominado “O Bom” que apresentava em companhia de Silvinha, com 

quem foi casado.
A música “O bom” marcou a carreira de Eduardo Araújo e fez com que ele 

estourasse no cenário musical com mais de 2 milhões de cópias.

Meu carro é vermelhoMeu carro é vermelho
Não uso espelho pra me pentear
Botinha sem meia
E só na areia eu sei trabalhar
Cabelo na testa sou o dono da festa
Pertenço aos dez mais
Se você quiser experimentar
Sei Sei que vai gostar

Em 2014, Eduardo Araújo lançou um DVD comemorativo dos seus 50 anos 
de carreira, com participações de Sérgio Reis, Renato Teixeira e Victor & Leo. 
Em 2017, publicou a autobiografia com o título “Pelos Caminhos do 

Rock”, inspirado no álbum de mesmo nome.



Erasmo Carlos
9º ano manhã

Gabriel Lima e Rodrigo Miranda 

ErasmoErasmo Esteves, mais conhecido como Erasmo Carlos, é um cantor, 
compositor, músico, multi-instrumentista e escritor brasileiro, famoso 
por suas parcerias com o cantor Roberto Carlos. Nasceu no bairro da 
Tijuca, na Zona Norte do Rio de Janeiro, de mãe solteira, vindo a conhecer 

seu pai, somente aos 23 anos de idade.
UmUm dos seus colegas de infância foi Sebastião Rodrigues Maia (que mais 
tarde seria conhecido como Tim Maia), mas a amizade só viria na 
adolescência por conta da febre do Rock and Roll. Erasmo conheceu 
Roberto Carlos também nessa época e eles participaram junto com 
Wanderléa do programa Jovem Guarda, onde o cantor recebeu o apelido 
de Tremendão, porque gostava de imitar as roupas e o estilo de seu ídolo 
Elvis Presley. Os maiores sucessos do cantor nessa fase foram "Gatinha 
Manhosa"Manhosa" e "Festa de Arromba". Outra música de grande sucesso de 
Erasmo Carlos foi “Mesmo que seja eu” que surgiu da parceria com 
Roberto Carlos e foi lançada em 1982 no álbum “Amar prá viver ou 

Morrer de amor”.

Com a força do meu canto
Esquento o seu quarto prá secar seu pranto
Aumenta o rádio, me dê a mão
Filosofia é poesia é o que dizia a minha vó
Antes mal acompanhada do que só
Você precisa é de um homem pra chamar de seu
Mesmo que esse homem seja eu.

NaNa canção, o eu lírico constrói um argumento de que a pessoa precisa 
de um homem para ser feliz e vale tudo, até inverter a ordem do ditado 
popular: “antes só do que mal acompanhada” que vira o irreverente 
“antes mal acompanhada do que só”, uma frase dita pela sábia avó do 

sujeito que canta.
NoNo final de 2002, Erasmo comemorou os 40 anos de carreira em alto 
estilo com o lançamento da caixa “Mesmo Que Seja Eu”, contendo toda a 
sua discografia do período de 1971 até 1988 e também com material bônus 

raro e inédito.



Gilberto Gil
9º ano manhã

Amanda Santos e Luíza Torres

GilberGilberto Passos Gil Moreira, natural de Salvador, Bahia, nasceu no dia  26 
de junho de 1942, mais conhecido como Gilberto Gil, é cantor, compositor, 
multi-instrumentista, produtor cultural e político brasileiro. Sua 
carreira começou no acordeom, inda nos anos 50, inspirado por Luiz 
Gonzaga, pelo som do rádio e pelas procissões na porta de casa.

ComoComo no interior do Nordeste a música que se ouvia era a dos cantores 
do sertão, quando surgiu João Gilberto, com a Bossa Nova, e também 
Dorival Caymmi, com suas canções praieiras e o mundo litorâneo. 
Gilberto Gil deixou de lado o acordeom e empunhou o violão, e em 
seguida a guitarra elétrica, que abrigam as harmonias particulares da 

sua obra até hoje.
SeuSeu primeiro LP, Louvação, lançado em 1967, concentrava sua forma 
particular de cantar os elementos regionais, como nas conhecidas 
canções Louvação, Procissão, Roda e Vira mundo. Gilberto Gil gravou 
quase 60 discos, vendeu 4 milhões de cópias vendidas e foi premiado com 

9 Grammys. 
AA música do cantor “Aquele abraço” foi uma das mais bem-sucedidas da 
carreira de Gilberto Gil, a mais executada, o segundo single mais bem 
vendida e ficou por muito tempo em primeiro lugar nas paradas de 

sucesso do Brasil.

O Rio de Janeiro continua lindo
O Rio de Janeiro continua sendo
O Rio de Janeiro, fevereiro e março

AAlô, alô, Realengo 
Aquele abraço! 
Alô torcida do Flamengo
Aquele abraço

AA música “Aquele Abraço” menciona pessoas, bairros, clubes, escolas de 
samba e figuras da cultura popular do Rio de Janeiro. Segundo alguns 
amigos, o "abraço" descrito nesta música remete aos braços do Cristo 
Redentor que abençoa toda a cidade. A canção é considerada um ícone da 

cultura popular brasileira.



Sylvinha Araújo
9º ano manhã

Brenda Fernandes e Isabella Rosa

         Silvia Maria Vieira Peixoto Araújo era uma cantora e compositora 
brasileira, nascida em Mariana, Minas Gerais, no dia 16 de setembro de 1951. 
A cantora, que ficou conhecida pelo nome artístico de Sylvinha Araújo, 
começou sua carreira na década de 1960 no programa do Chacrinha, da 
Rede Globo de televisão. Em 1967 gravou pela primeira vez, as músicas "Vou 
botar pra quebrar" e "Feitiço de broto" ambas de Carlos Imperial, pela 

Odeon.
AA música “Vou botar pra quebrar” fez muito sucesso na voz de Sylvinha 

com este trecho:

Eu vou botar pra quebrar
Eu este ano vou fazer meu cartaz
Botando banca pra cantar,
Eu vou lá pra pisar,
Vou passar a turma pra traz

      Na década de 90, ela fez parte do quarteto vocal 4x4 ao lado de Edgard, 
Ângela Márcia e Faud, mas em 1967 o grupo se separou. Entre os anos 70 e 
80,  Sylvinha  foi jurada de calouros no programa de Silvio Santos.

De 1967 até 2004, a cantora chegou a vender mais de um milhão de discos 
em sua carreira. Nos anos 2000, lançou o álbum ‘Suave É a Noite”  e um 

DVD comemorativo dos 40 anos da Jovem Guarda.
SylvinhaSylvinha Araújo lutou contra um câncer por 12 anos e faleceu no dia 25 

de junho de 2008.



Wanderléa
9º ano manhã

Daniel Pinto e Leonardo Monteiro

WWanderléa Charlup Boere Salim nasceu em Governador Valadares, Minas 
Gerais no dia 5 de junho de 1946). A cantora começou a carreira artística 
aos dez anos apresentando-se em programas infantis. Em 1963 lançou o 
primeiro álbum da carreira e em 1965 estreou, ao lado de Roberto Carlos 
e a Erasmo Carlos, o programa "Jovem Guarda", exibido aos domingos 

na TV Record de São Paulo.
AA cantora ganhou o apelido de Ternurinha devido ao grande sucesso da 
música "Ternura”, em 1966. Seu modo de cantar, dançar e vestir atraiu a 
atenção de milhares de pessoas que tiveram na cantora um referencial 
de mulher de atitude e seus figurinos eram copiados pelas fãs. Ela 
também participou de filmes ao lado de Roberto Carlos e, depois de 
terminada a Jovem Guarda, continuou a carreira como cantora pop. 
SeusSeus discos estavam nas listas dos mais vendidos e várias músicas de um 
mesmo disco entravam nas paradas de sucesso. Um grande sucesso de 
Wanderléa, a música  "Te Amo", esteve na trilha sonora nacional da 
novela Caras & Bocas, da Rede Globo. Graças a essa canção, Wanderléa 

voltou a ter destaque na mídia.

Quisera ter
A coragem de dizer
Como é grande o meu amorComo é grande o meu amor
Mas não sei o que acontece
Minha voz desaparece
Quando a teu lado estou
Eu procuro ir disfarçando
É sorrindo ou cantando
Mas por dentro eu estou
Chorando...Chorando...

Esta música foi tema do casal protagonista da novela, Dafne e Gabriel. A 
canção apresenta um toque de jovem guarda, tem letra fácil e 

indescritivelmente muito linda. 
de junho de 2008.



Jovem Guarda
9º ano manhã

Dan Rapozo e Hiago Quiroga

NosNos anos 60, a música brasileira consagrava a Bossa Nova. Letras 
elaboradas, harmonia sofisticada e uma batida nova que juntava o jazz 
com o samba. Era a juventude da Zona Sul do Rio de Janeiro que renovava 

o cenário musical brasileiro.
NoNo entanto, nos subúrbios da mesma cidade, havia jovens que estavam 
mais ligados ao rock de Elvis Presley, dos Beatles e dos Rolling Stones. A 
Jovem Guarda era vista por uma parte da intelectualidade como 
insignificante por conta do tema de suas canções e de suas melodias 
pobres. O rock e as baladas propostos pela Jovem Guarda eram a 

resposta perfeita para se evadir da complicada década de 60.
AsAs primeiras canções da Jovem Guarda eram versões de sucessos de 
artistas americanos e britânicos. Podemos citar a versão de “Girl”, dos 
"Beatles", que se transformou na canção “Meu Bem”, sucesso na voz de 
Ronnie Von. Também “Stupid Cupid”, de Neil Sedaka foi um grande sucesso 
com Celly Campelo cantando “Estúpido Cupido.”Ao mesmo tempo, 
Roberto Carlos e Erasmo Carlos começaram a fazer composições 
seguindo a linha do rock inglês. As letras falavam dos namoros, 
conconquistas, carros e liberdade. Exemplos dessas músicas são “Quero que 

tudo vá para o inferno” e “Festa de arromba”
A Jovem Guarda deixou marcas no comportamento dos adolescentes 
lançando modas e gírias. Roupas extravagantes como casacos com 
penas, cores fortes e a minissaia para as moças. O cabelo deveria ser 
comprido como o dos Beatles e a postura deveria ser a mais 
descontraída possível. A linguagem foi invadida por expressões retiradas 
das letras das canções como "é uma brasa, mora?", "barra limpa" e "é 
papo firme". Alguns de seus artistas foram: Roberto Carlos, Erasmo 
CarCarlos, Wanderléia, Golden Boys, Ronnie Von, Martinha, Celly Campello, 

Leno e Lilian, Jerry Adriani, Rosemary, entre outros nomes.
Os artistas da Jovem Guarda seguiram caminhos diferentes a partir da 
década de 70. Enquanto alguns continuaram  com o rock, outros 
mudaram para a música sertaneja e a  grande maioria deles foram para 

a música romântica, de forte apelo popular.



Sandra de Sá
9º ano tarde

Beatriz Cabral, Ketlyn Fogaça, Linda Czedik, Melissa Costa e Victória 
Amado

SandraSandra Cristina Frederico de Sá, conhecida simplesmente como Sandra de 
Sá, é  filha de baterista, que nasceu e foi criada no subúrbio carioca de 
Pilares em uma vila da Rua Guarabu. Ela é cantora, compositora e 
instrumentista. Uma verdadeira representante da MPB e do Black Music 
(influenciada pela cultura africana). O grande sucesso de sua carreira 
como cantora veio em 1980, quando participou do "MPB-80", festival 
promovido pela Rede Globo, no qual defendeu a composição "Demônio 
cocolorido", sua obra não ganhou o prêmio, mas a deixou conhecida 

nacionalmente.
Sandra de Sá representa a força de uma mulher negra na sociedade, e era 
isso que ela tenta transmitir em suas canções.  Em 1990 criou a expressão 
“ música preta brasileira" ( brincadeira com a sigla MPB ).Essa 
manifestação  da cantora  ocorreu no momento que o movimento 
negro se fortificou, quando os afrodescendentes se expressaram tendo 
orgulhoso de sua raça e sua origem, dizendo ao mundo  que os negros 
assim como os brancos podem realizar o que desejarem. Algumas das 
susuas principais músicas são: Olhos coloridos; Retratos e canções; Bye bye 

tristeza; Soul de verão; Solidão; Não vá; etc.
Uma das músicas de sucesso gravada pela cantora foi “Olhos 

Coloridos”, composição de Macau, lançada nos anos 80.

Os meus olhos coloridos
Me fazem refletir
Eu estou sempre na minha
E não posso mais fugir

Meu cabelo enrolado
Todos querem imitar
Eles estão baratinados
Também querem enrolar

   Esta canção, para Sandra de Sá, é mais do que uma música que fala de 
negritude, para a intérprete, ela é um hino do povo brasileiro. A letra 
dela expressa orgulho pela afrodescendência, pelo cabelo fora do 
padrão imposto pela sociedade e por não se importar com o preconceito 

determinado pelo mundo.



Chico Buarque
9º ano tarde

Felipe Meirelles e Matheus Pixioline

FranciscoFrancisco Buarque de Hollanda, mais conhecido como Chico Buarque, é 
músico, dramaturgo, escritor e ator brasileiro, nasceu em 19 de junho de 
1944. Filho do historiador Sérgio Buarque de Hollanda e de Maria Amélia 
Cesário Alvim. Foi casado por 33 anos com a atriz Marieta Severo e é pai 

de três filhas, Silvia Buarque, Helena e Luísa. 
EmEm 1966, revelou-se ao público quando ganhou o Festival de Música 
Popular Brasileira com a música "A Banda", interpretada por Nara Leão. 
Desde então foi considerado um dos maiores nomes da música popular 
Brasileira. Gravou cerca de oitenta discos que ficaram marcados na 

nossa cultura e história.
ChicoChico Buarque é apaixonado por futebol e compôs, entre várias outras 
músicas, "O futebol", uma canção que descreve o quanto gosta de jogar 
uma “pelada”. O cantor também escreveu a peça Gota d'água, em parceria 
com Paulo Pontes, com a qual ganhou o prêmio Molière. Outra música 
que fez muito sucesso na carreira dele foi “Futuros Amantes”, lançada 
no disco “Paratodos” em 1993, a canção mistura um arranjo de cordas 
com uma batida de bossa nova. A letra descreve a certeza e a segurança 

no amor no amor que é imortal.

Não se afobe, não
Que nada é pra já
O amor não tem pressa
Ele pode esperar em silêncio
Num fundo de armário
Na posta-restante.

Nesta canção, Chico Buarque, fala do amor adiado e maduro, longe das 
urgências do amor juvenil. Mas lembra também da importância de ter 

paciência para superar os acontecimentos da vida.



Tim Maia
9º ano tarde

Ana Clara Martins, Giovanna Bazzoni, Renato Costa e Samuel Gomes

SeSebastião Rodrigues Maia, também conhecido como Tim Maia, nasceu no 
Rio de Janeiro, na cidade maravilhosa, no dia 28 de setembro de 1942. Além 
de cantor e compositor, Tim Maia se destacava também como produtor 
musical, instrumentalista e empresário brasileiro, responsável pela 
introdução do Soul e Funk na música popular brasileira e reconhecido 

como um dos maiores ícones da música no Brasil. 
SSuas músicas eram muito mais que versos e melodias, elas passavam os 
sentimentos presentes em sua voz, marcada por uma rouquidão e por 
estar sempre grave e carregada. Nascido em terras cariocas, Tim Maia 
teve a oportunidade de durante sua juventude conviver com Jorge Ben 

Jor e Erasmo Carlos. 
EmEm 1970, gravou seu primeiro disco, intitulado Tim Maia, que rapidamente 
tornou-se sucesso com as músicas “Azul da Cor do Mar” e “Primavera”. 
Depois deste disco, Tim Maia lançou vários outros nos anos seguintes 
com sucessos do tipo “Gostava Tanto de Você”, “Descobridor dos Sete 
Mares” e “Me dê Motivo”. Em suas obras, o músico relatava suas vivências 
e muitas de suas canções são marcadas pelo modo como ele interpreta 
o amor de forma poética e Soul. “Não Quero Dinheiro” é uma canção do 
composicompositor,  gravada  no ano de 1971, que se  tornou  um hino do 
movimento disco no Brasil, cantada e tocada até hoje nas festas, bares e 

boates.

Vou pedir pra você voltar
Vou pedir pra você ficar
Eu te amo
Eu te quero bem
Vou pedir pra você gostar
Vou pedir pra você me amar
Eu te amo
Eu te adoro, meu amor

NesNesta canção o compositor destaca a importância do amor. Para Tim 
Maia, “o dinheiro é capaz de comprar muitas coisas, como bebidas, 
comidas e até amizades, mas o amor verdadeiro ele não compra”. Ele nos 
dizia com simples palavras que o dinheiro não completa uma pessoa, 
mas que quando alguém ama e o sentimento é recíproco, ela encontra a 

verdadeira felicidade.



Tony Tornado
9º Ano Tarde

Athina Eloia, Breno Haro, Gabriel Parangaba e Leandro Junior

  Antônio Viana Gomes, mais conhecido como Tony Tornado, iniciou sua 
carreira artística nos anos 60 com o nome artístico de Tony Checker, 
dublando e dançando no programa "Hoje é dia de Rock" de Jair de 
Taumaturgo. Um legítimo representante do gênero soul, Tony Tornado 
lançou apenas dois discos, ambos pela gravadora Odeon. O artista 
gravou e compôs outras canções lançadas em compactos simples, 
como "Se Jesus fosse um Homem de Cor" e "Fica Comigo" no disco "Deus 
Negro”,Negro”, o conteúdo expresso nas letras de algumas canções aborda 

temas sociais, ressaltando a questão da discriminação racial.
Em 1970 participou do Festival Internacional da Canção ao lado do Trio 
Ternura, onde ganharam o primeiro lugar com a canção BR-3 de autoria 
dos compositores Tibério Gaspar e Antônio Adolfo. Dois anos mais 
tarde, em 1972, estreou na televisão atuando na novela da TV Tupi, fazendo 

o personagem “Jerônimo”.
A música BR-3" trata-se de uma canção soul nos moldes de James Brown, 
que falava de  uma importante rodovia do Brasil, atualmente BR-040, que 

liga Minas Gerais ao Rio de Janeiro.

A gente corre (E a gente corre)
Na BR-3 (Na BR-3)
A gente morre (E a gente morre)
Na BR-3 (Na BR-3)

  Em uma recente entrevista Tony Tornado falou que a rodovia era a 
estrada da vida e reafirmou que a música tratava apenas do perigo que 

ela representava para os motoristas.
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O Herói de Casa Caiada

No litoral do Nordeste, em um verão
Nasceu naNasceu naquela noite um grande cidadão

Seu nome era Evanildade
Um poço de lealdade

Que batalharia por igualdade
Em sua cidade

Ele era de Casa Caiada 
Que por seus governantes era judiada
E por sE por sua população elogiada,
Evanildade queria que seu lar

 Fosse exemplar
Para que todos pudessem bem morar

Então ele começou a lutar por equidade
Defendeu seu povo com muita hombridade

Assim todos passaram a ter um sentimento de irmandade,
Os regentes não ligaOs regentes não ligavam
Mesmo sendo maltratado

Evanildade não o fez derrotado
Pelo contrário, pôs-se a batalhar

Os governantes eram mais que barões
Em suas carteiras vários cifrões

E xingavam o povo de diversos palavrões
Por eles Casa CaiaPor eles Casa Caiada poderia ser abandonada

E a população a ficar desolada 

Em certo protesto
Evanildade achou um olhar honesto 

Um encontro modesto
Naquela manifestação

Houve uma grande pulsação, em seu coração

EnEntão a conheceu, Carmelita
Podia ser um pouco esquisita

Olhos grandes e rubras bochechas
Mesmo assim era bonita

Com seus cabelos enrolados em uma fita



O lugar pareceu se iluminar
Evanildade e Carmelita juntos a combinar

A paixão subiu no ar
Logo começaram a namorar

Ele com muita serenidade
Ela que exalava felicidade

Os dois viviam um grande amorOs dois viviam um grande amor
Repleto de reciprocidade

E juntos lutavam por sua comunidade

Diante da beleza de Carmelita
Evanildade se tornava vulnerável a senhorita

Apaixonado estava por ela
Como as cores de uma aquarela

O romance era O romance era tão lindo que mais parecia uma novela

O povo caiu nas graças do casal
Logo sendo um relacionamento ideal

Nos protestos se tornou um ponto cordial
Foram acolhidos pelo movimento

Tendo mais engajamento
Pelos jornais teve-se até reconhecimento

Os grandes não gosOs grandes não gostaram da revolução 
Ter que deixar a corrupção?
E aos problemas dar solução?
Já estavam ficando sem opção
Teria que ser feito uma execução

Foi então pago um impostor 
Um tipo de agressor 
O tiro foi O tiro foi dado

O corpo caído e ensanguentado
E Carmelita no chão gelado

Evanildade com a amada no colo
E o sangue caindo no solo
Ela já estava ficando sem vida
E ali a população comovida
EnEntão foi-se sua partida



O homem estava cheio de tristeza 
Em Casa Caiada não havia mais beleza
Já que tinha ido embora sua fortaleza

Em si só existia frieza

Aqueles que a mandaram matar 
Não queriam se retratar
EsEstavam a gargalhar

O plano tinha dado certo
O assassino encoberto 

E o destino da revolução incerto

Evanildade não queria mais sofrer
Ele só queria era morrer

Por que a não tiveram piedade?
Ele já esEle já estava ficando louco de insanidade

Chega de saudade!

Ele então foi encontrar sua amada 
A corda foi amarrada
E sua morte confirmada

Casa Caiada perdeu seu defensor
Sem nem ter sucessor

A justiça não foi feiA justiça não foi feita
A população de Casa Caiada insatisfeita
Para os grandes ahh... que perfeita!

Agora um novo herói terá que aparecer
Para os problemas esclarecer

E o bem oferecer.




