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RESUMO: Nos anos 1970, momento mais cruel e sanguinário da ditadura militar no Brasil, o 

compositor capixaba Sérgio Sampaio fez de certas canções um engenhoso (e oblíquo) 
testemunho acerca das angústias, agruras e, por que não dizer, esperanças que permearam o 

debate da cultura brasileira naqueles idos. Na contramão tanto da canção engajada e 

assumidamente crítica do regime, como das fórmulas de cooptação maquinadas pela indústria 

cultural, Sampaio realiza aquilo que Jaime Ginzburg, em Crítica em tempos de violência, 
discute como sendo trabalho de linguagem a partir do trauma, não pela via do engagement, mas 

pela construção de uma obra de arte eivada pelo que Theodor Adorno, em Teoria estética, 

define como conteúdo de verdade. Assim, pretendemos apresentar um pequeno panorama da 
obra sampaiana à luz de propostas tanto da Teoria Crítica (Aufklärung, arte autêntica e estética 

contra a barbárie) como de propostas teóricas afins ao testemunho na produção artística. 

Algumas canções – como “Filme de terror” e “Labirintos negros”, ambas do disco Eu quero 
botar é botar meu bloco na rua, de 1973 – serão analisadas mais detidamente, considerando o 

contexto histórico e o conceito de testemunho. 

 

Palavras-chave: Testemunho e Ditadura Militar. Arte e Conteúdo de Verdade. Sérgio 
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Introdução 

Theodor Adorno, em seu célebre ensaio “O que significa elaborar o passado”, 

mostra como a consciência burguesa, imiscuída como está na própria constituição da 

sociedade moderna, age também sobre a memória e sobre as relações desta com os 

indivíduos. Para ele, 

 

(...) a memória, o tempo e a lembrança são liquidados pela própria 

sociedade burguesa em seu desenvolvimento, como se fossem uma 

espécie de resto irracional, do mesmo modo como a racionalização 
progressiva dos procedimentos da produção industrial elimina junto 

aos outros restos da atividade artesanal também categorias como 

aprendizagem, ou seja, do tempo de aquisição da experiência do 
ofício. Quando a humanidade se aliena da memória, esgotando-se sem 

fôlego na adaptação ao existente, nisto reflete-se uma lei objetiva de 

desenvolvimento. (ADORNO, 1995, p. 33) 

 



 

Esta lei objetiva de desenvolvimento acaba por “azeitar” de maneira negativa 

(instrumentalizada) a razão capitalista, responsável pela administração do mundo pós-

industrial. Ela concorre não apenas para a existência da barbárie no mundo moderno, 

mas também para a destituição do direito de testemunhar. Minha intenção é a de mostrar 

como a arte é capaz de burlar essa proibição e denunciar, na fôrma de sua forma, essa 

mesma barbárie. Para isso analisarei duas canções do compositor capixaba Sérgio 

Sampaio, “Labirintos negros” e “Filme de terror”, presentes em seu primeiro disco, Eu 

quero é botar meu bloco na rua, de 1973, que refletem e testemunham, ainda que de 

maneira oblíqua, o horror sofrido pela sociedade brasileira durante os anos de 1970, 

momento mais sanguinário da ditadura militar no país. 

 

Testemunho e elaboração ética do passado 

Jeanne Marie Gagnebin (2006), no ensaio “Memória, história, testemunho”, irá 

nos lembrar de que a elaboração do passado traumático vai além da simples noção de 

celebração. Para ela, este caráter laudatório do passado doloroso serve unicamente para 

que nunca se saia dele. Por esta razão, qualquer atividade que intente elaborar o passado 

deve ser mediada pelo conceito de Aufklärung, esclarecimento. A atitude dos sujeitos 

em direção à rememoração, sobretudo a caminha para o campo da elaboração 

discursiva, deve ser guiada por uma consciência calcada na racionalidade, única via para 

que o passado, de fato, esclareça e modifique o presente. Assim é que Auschwitz, 

devidamente elaborado, impedirá a sua repetição, como tantas vezes defendeu Adorno. 

Entramos, portanto, no plano em que confluem três elementos centrais para a 

compreensão que pretendo ter da obra de Sérgio Sampaio: barbárie, violência e 

testemunho. Como retrato oblíquo – ideia que procurarei discutir adiante – dos anos de 

1970, momento em que o país vivia mais radicalmente o binômio repressão-violência, 

algumas de suas canções procuraram tematizar justamente todo esse cenário bárbaro, 

mas bastante recalcado por conta dos instrumentos de censura. Procurarei discutir como, 

num cenário tão repressor e violento, Sampaio escreveu canções que falavam não-

dizendo, que eram referências a esse “filme de terror” sem aludir diretamente a ele. Para 

isso, recorro ao conceito de conteúdo de verdade (Wahrheitsgehalt), a partir das ideias 



 

de Adorno na Teoria estética, em que ele nos dirá, tratando das tensões entre a obra e a 

própria história que engendrou a sua criação: 

 

Os estratos fundamentais da experiência, que motivam a arte, 

aparentam-se com o mundo objectivo, perante o qual retrocedem. Os 

antagonismos não absorvidos da realidade retornam às obras de arte 

como os problemas imanentes de sua forma. É isto, e não a trama dos 
momentos objectivos, que define a relação entre a arte e a sociedade. 

(ADORNO, 2008, p. 18). 

 

Nesta sentença já bastante conhecida, Adorno mostra como as obras de arte 

autênticas têm em sua forma as marcas da história, ou seja, como elas informam da 

barbárie e do horror naquilo que têm de contingencial à sua constituição. Ou seja, uma 

análise esclarecida das relações entre arte e sociedade deve passar sempre por um viés 

essencialmente imanente, já que a arte é produto formal das tensões e aporias presentes 

nesta mesma sociedade. Por outro lado, há a imperiosa necessidade de narrar. A 

violência policial, por exemplo, que parte muitas vezes de uma delação – alguém 

entrega alguém, que passará pelo trauma violento da prisão –, gerará a necessidade do 

testemunho. Assim é que Jaime Ginzburg (2012) fará a conexão entre trauma e 

linguagem na construção do testemunho, ressaltando que o trabalho com a linguagem 

será, neste caso, o oposto ao exercício lúdico, i. e., um espaço para o contato com o 

sofrimento e os seus fatores geradores (GINZBURG, 2012, p. 55). Desse modo, a equação 

trauma=linguagem será central para a construção de uma narrativa testemunhal, no 

sentido de que esta se propõe a uma dupla função: ao mesmo tempo em que será 

responsável pelo trabalho com a elaboração do trauma – sobretudo em um país em que 

as tentativas de discutir a memória da ditadura não têm encontrado a devida resposta por 

parte da sociedade, como recentemente se viu na insistência de alguns grupos em 

desmoralizar o trabalho da Comissão da Verdade –, o testemunho também contribuirá 

para a elaboração do passado. Se para Adorno, a educação deveria ter a função de 

esclarecer contra a barbárie, podemos pensar que a narrativa desta mesma barbárie se 

constitui também num processo educativo, na medida em que, através da dor narrada, 

fornecerá chaves para a compreensão desse mesmo passado, esclarecendo as causas que 



 

levaram à existência da catástrofe e anulando o seu potencial de repetição. Eis, portanto, 

o compromisso ético do testemunho. 

Antes de proceder às análises, preciso tirar uma pedra no sapato da análise que 

pretendo fazer. Essa pedra diz respeito ao objeto que elegi para cotejar com as 

concepções adornianas sobre a arte e conteúdo de verdade: a música popular. O leitor 

menos iniciado em Adorno saberá que é bastante conhecida a reserva do filósofo para 

com as formas populares de música. Em muitos de seus textos encontramos assertivas 

contra a música popular. Uma delas diz respeito a como esta funciona como um 

elemento particularmente sedutor da indústria cultural, no sentido de contribuir para o 

não esclarecimento e para a não emancipação dos sujeitos no contexto de um mundo 

administrado. Cito um trecho em especial, do ensaio “Sobre música popular”, em que 

Adorno a contrapõe à chamada música séria: 

 

A estandardização estrutural busca reações estandardizadas. A 

audição da música popular é manipulada não só por aqueles que a 
promovem, mas, de certo modo, também pela natureza inerente dessa 

própria música, num sistema de mecanismos de resposta totalmente 

antagônico ao ideal de individualidade numa sociedade livre, liberal. 
(ADORNO, 1986, p. 121) 

 

O que ele aponta é o recurso à estandardização como mecanismo essencial de 

todo o aparato da indústria cultural e seu potencial de alienação das consciências, num 

processo contrário ao esclarecimento. Para Adorno, a música popular serve 

perfeitamente a esse propósito, tanto como um fenômeno entorpecedor de uma audição 

liberada, como pela pobreza formal, já que simples produto a serviço do ideal de sempre 

novidade imposto pela necessidade de consumo do mundo administrado. Como, então, 

eleger como objeto de análise parte do cancioneiro de Sérgio Sampaio, um compositor 

de música popular e na aparente contramão da proposta estética de Adorno? A esta 

questão busco responder de duas formas. Primeiro: não tratarei aqui, analiticamente, de 

música, mas sim de texto. Mesmo que pareça impossível não lidar com um objeto 

híbrido como a canção – que trata do jogo entre elementos verbais e musicais – senão a 

partir das ferramentas da própria musicologia, contrariarei esse parâmetro descolando o 

discurso de Sérgio dos elementos constitutivamente musicais. Procedo assim porque 



 

minha análise intenta “pegar o sujeito pela palavra”, ou seja, mostrar como Sérgio atua 

como testemunha portadora de um discurso contra a barbárie e da violência repressivas 

da ditadura – daí a opção por uma abordagem no contexto da letra só. E segundo: 

porque Sampaio, embora pertencendo ao universo da indústria cultural, é uma espécie 

de operário dissidente desta mesma indústria, uma vez que sua poética musical é, se não 

oposta, bem distinta da chamada música de consumo. Basta lembrar que ele, mesmo 

tendo estourando com o single “Eu quero é botar meu bloco na rua” no Festival 

Internacional da Canção de 1972, gravou apenas três discos e morreu num quase total 

ostracismo. Ao contrário de outros que estouraram blocos de sucesso na década de 70, 

Sampaio preferiu seguir por outras veredas, menos visíveis e rentáveis, mas muito mais 

fiéis à atitude que se sempre se esperou de um “velho bandido”, de um outsider da 

indústria cultural. Mas isso é outro papo. Passemos às análises. 

 

“Labirintos negros”: na forma, o horror 

Aqui cabe esclarecer o que venho chamando de testemunho oblíquo no caso de 

Sérgio Sampaio. Comumente, o papel de testemunha é exercido por aquele que viveu o 

horror e que precisa recontá-lo. Por isso a importância das narrativas de autores como 

Primo Levi ou Imre Kértez, que viveram o Holocausto na própria pele. Ou, no caso 

brasileiro, da poesia de Alex Polari, que tendo sido preso político e vítima de bárbara 

tortura, transpôs para sua obra todo aquele horror. Diante disso, de que valeria a 

narrativa de quem não viveu diretamente a barbárie, dele tendo sido apenas 

contemporâneo ou tendo ouvido falar? Jeanne Marie Gagnebin, em seu já citado ensaio, 

nos fornece uma interessante pista a respeito do papel assumido por aquele que se 

dispõe a testemunhar a barbárie sem tê-la vivido plenamente. Retomando o sonho 

descrito por Primo Levi, em que este, ao contar as tragédias vividas por ele em 

Auschwitz, era ignorado pelos ouvintes, que simplesmente se levantam e iam embora, 

Gagnebin nos diz que, 

 

(...) Nesse sentido, uma aplicação do conceito de testemunha se torna 
necessária; testemunha não seria somente aquele que viu com seus 

próprios olhos, o histor de Heródoto, a testemunha direta. Testemunha 



 

seria também aquele que não vai embora, que consegue ouvir a 
narração insuportável do outro e que aceita que suas palavras levem 

adiante, como num revezamento, a história do outro. (GAGNEBIN, 

2006, p. 57) 

 

Trata-se de uma espécie de narrativa testemunhal oblíqua, de quem não viu ou 

viveu, mas que decide – em parte por um compromisso com as palavras recolhidas, em 

parte também por um compromisso ético – levar adiante essa mensagem. No caso de 

Sérgio Sampaio, essa obliquidade se dará de maneira dupla, uma vez que junto a esse 

compromisso narrativo ético haverá um fator determinante na escolha da abordagem 

assumida para dizer em sua poética: a censura. Sabemos que os primeiros anos da 

década de 1970 foram marcados pelo endurecimento do regime, o que significou tanto o 

recrudescimento da repressão e da tortura como o cerceamento total das liberdades, 

inclusive a criativa. Muitos artistas são exilados ou silenciados. Restava a quem 

continuou “seguindo a canção” valer-se dos recursos simbólicos e cifrados para narrar 

esse mesmo silenciamento. Sérgio foi um destes. Sem ter vivido a realidade da prisão, 

mas tendo sido um brasileiro que viu a dureza daqueles tempos, ele tratou de transferir 

para o seu cancioneiro esse mesmo clima bravo e terrível – essa barra, como era comum 

dizer naqueles tempos – e que precisava chegar de alguma forma aos ouvidos dos outros 

sob a forma de suas canções. 

Uma delas é “Labirintos negros”, quinta faixa do disco de estreia de capixaba. 

Eis aqui, integralmente, sua letra: 

 

Por trás dos edifícios 
Da cidade moderna 

Os labirintos negros 

Prendem os que esperam 
A condução, ou não 

A confusão, ou não 

A confusão, eu não 

Algo estranho esconde a sombra 
Sob os nossos pés descalços 

Sobre o asfalto cedo 

Na avenida larga 
Os labirintos negros 

Espalham nuvens cinzas 

De desesperança 
De desesperança 



 

De desesperança 
Explodiu a sombra 

E eclodiu a festa 

Estranha fossa 

(SAMPAIO, 1973) 

 

Ler o horror daqueles tempos nesta letra de canção não é uma tarefa tão fácil 

como aparenta ser. É um trabalho que requer uma atitude de desrecalque desse mesmo 

horror, descolando-o das palavras usadas por Sampaio para montar a estranha imagem 

de um negro labirinto instaurando no meio da calma aparente da cidade. E é essencial 

seguir o olhar do próprio Sampaio por esta mesma cidade, uma vez que interessa 

descobrir como ele viu e testemunhou o horror que impregna as paredes da cidade. 

Assim é que a imagem inicial a se destacar é a do próprio labirinto, presente já no título 

da canção. Labirinto funciona como uma alegoria de prisão. É muito difícil escapar de 

um labirinto totalmente incólume – basta lembrar as diversas representações dessas 

tentativas, desde a lenda minoica até o pavoroso personagem de Jack Nicholson em O 

iluminado de Kubrick. Seu uso aqui mostra já a intenção de Sampaio em pintá-lo (daí o 

adjetivo “negro”) como um local de total enclausuramento, como o que se vivia no 

Brasil naqueles idos. “Por trás dos edifícios / Da cidade moderna” escondem-se os 

elementos de barbárie relativos à ditadura e que Sérgio sintetiza pelo uso do verbo 

“prendem”. Metaforizada, a prisão, atributo dos órgãos repressores, é transferida aos 

prédios e seus labirintos, que estão prontos para deter aqueles que transitam pelas ruas 

da cidade. É importante notar que esta prisão se destina, irrestritamente, tanto a quem 

espera a condução, os habitantes “normais” da cidade, como àqueles que esperam a 

confusão, os militantes políticos e inimigos do regime, do que podemos depreender que 

todos os sujeitos são potenciais alvos da repressão numa sociedade violenta. O único 

que escapa é o próprio compositor (“eu não”), o que reforça a ideia de necessidade do 

testemunho: estando livre, torna-se seu dever narrar. 

Essa violência não-explícita é recalcada pelo compositor no rol de elementos 

que, através de uma montagem inicialmente aleatória, aparecem na segunda parte da 

canção: “pés descalços” + “asfalto” + “avenida larga” + “nuvens cinzas”. Sozinhos, eles 

em nada indicariam a respeito de um contexto repressor. Unidos, também só serviriam 



 

para pintar uma cena tão comum quanto citadina: alguém caminha descalço pelo asfalto 

de uma avenida, enquanto nuvens indicam a proximidade de um temporal. Mas ditas 

por Sampaio, testemunha do terror que insidiosamente se pregou a todos esses 

elementos, fica evidente que todo o cenário se transforma num retrato sufocante do 

ambiente repressor das cidades brasileiras – Rio, São Paulo ou Vitória, tanto faz – na 

década de 1970. O horror está, pois, colado à forma. E seguindo o conceito adorniano 

de conteúdo de verdade, no qual o conteúdo social está sedimentado na forma da obra 

de arte, podemos ler na montagem desses elementos típicos da arquitetura das cidades 

uma mostra da junção entre empiria e forma proposta por Adorno: a realidade cruel e 

violenta da ditadura está nesses elementos, seja pela sua frieza (o compositor fala de 

concreto e asfalto), seja pela maneira como elas engalfinham os cidadãos que tentam, 

sempre em vão, escapar de seus labirintos. O conteúdo de verdade, ainda que não dito, 

está na construção poética que Sampaio realiza a partir destes elementos frios e que uma 

leitura historicizada fará deles.  

Na conclusão, a canção intensifica o mote da desesperança, pois nas palavras 

do compositor: “Explodiu a sombra / E eclodiu a festa / Estranha fossa”. Através da 

gradação sombra – festa – fossa, Sérgio Sampaio nos diz como tudo acabou por confluir 

numa espécie de fossa imunda e inescapável: além de ser uma gíria bastante comum nas 

décadas de 60 e 70 para designar desânimo e depressão, fossa é também o buraco onde 

são despejados os dejetos produzidos pelos habitantes da cidade. É a este espaço que se 

confinam as esperanças, as subjetividades e os ideais de toda a geração condenada à 

fossa imposta pelo regime militar. E da qual, além de tudo, era proibido falar. Mas 

também do qual era imperioso testemunhar, ainda de que de forma oblíqua, como fez 

Sampaio. 

 

“Filme de terror”: a violência na tela do Brasil  

Uma das muitas atitudes face ao clima acachapante da década de 1970 era 

render-se aos “princípios” da indústria cultural, como fizeram vários compositores e 

cantores naquele período. Normatizar-se – na medida em que a sobrevivência artística 

dependia dessa normatização – foi o caminho escolhido pela grande maioria deles. 



 

Aliás, a indústria cultural é onipresente e dela é quase impossível escapar. Segundo 

Adorno e Horkheimer, ele pode se orgulhar de ter “levado a cabo a energia e ter erigido 

em princípio a transferência muitas vezes desajeitada da arte para a esfera do consumo” 

(ADORNO, HORKHEIMER, 1985, p. 111) Tudo é, portanto, indústria cultural: não 

apenas os filmes da série Harry Potter ou o último disco da cantora Madonna, mas 

também a gravação do Verklärte Nacht por Karajan ou as edições dos livros do próprio 

Adorno pela Suhrkamp. E, claro, os discos de Sérgio Sampaio. O que não nos impede, 

evidentemente, de separar o joio do trigo. Importa nesta análise distinguir aquilo que 

está totalmente ligado aos ideais de “mistificação das massas”, razão primordial da 

administração do mundo imposta pela indústria cultural, daquilo que, mesmo 

utilizando-se dos meios dessa mesma indústria, propõe-se a criticar seus elementos, 

justamente a fim de desmistificá-los. A música de Sampaio, testemunho dos terríveis 

anos de chumbo brasileiros, certamente se filia ao segundo grupo. A ideia de indústria 

cultural foi pensada desde o princípio, já que este texto partiu da própria metáfora do 

cinema: alguém se senta, vê um filme e depois o reconta a um ouvinte, que não esteve 

presente na exibição. Nada mais típico da indústria cultural. Importa, porém, dizer que 

este é um filme de terror e que recontá-lo é uma tarefa tão monstruosa quanto 

necessária, uma vez que seu título poderia bem ser Brasil, anos 1970 e que tudo o que 

dele se disser estará também ligado ao compromisso ético em se testemunhar para 

nunca mais repetir.  

Daí o título “Filme de terror” dado por Sérgio a uma das suas canções mais 

fortes, a segunda faixa de seu disco de 1973. Eis aqui sua letra: 

 

Hoje está passando um filme de terror 

Na sessão das dez, um filme de terror 

Tenho os olhos muito atentos 
E os ouvidos bem abertos 

Quem sair de casa agora 

Deixe os filhos com os vizinhos 

Dentro da folia, um filme de terror 
Dura um ano inteiro, o filme de terror 

E, na rua, um sacrifício 

No pescoço, um crucifixo 
Quem ousar sair de casa 



 

Passe a tranca e feche o trinco 
No chão do cinema Império da Tijuca 

O Cemitério do Caju 

Cemitério do Caju 

No cine Império da Tijuca 
O meu sangue jorra e borra de terror 

Com quem dança e ama agora o meu amor? 

Bruxas, medos e suspiros 
Dentes, pelos e vampiros 

Quem ousar deixar de lado 

Abra os olhos com os vizinhos 
(SAMPAIO, 1973) 

 

Nesta canção, podemos dizer que a violência, não mais recalcada na forma, 

pula para diante dos nossos olhos e ouvidos, como numa tela de cinema as imagens são 

empurradas ao espectador. O recurso ao discurso cifrado é agora transferido para o nível 

da alegoria: o filme de terror funciona como um retrato enviesado do filme Brasil que se 

desenrola diante dos olhos dos cidadãos na década de 1970, mas que, via censura, é 

impossível descrever realisticamente. Assim é que se justifica a opção de retratar o real 

horror da repressão militar pelas lentes vermelhas (o sangue) de um “hipotético horror” 

de um filme. Valendo-se dos elementos da indústria cultural (“Hoje está passando um 

filme de terror / Na sessão das dez, um filme de terror”), o compositor testemunhará o 

cenário tenebroso daquele período. 

Por esta razão é que a letra da canção aponta para a impossibilidade de se 

permanecer tranquilo naqueles tempos, do mesmo modo como é impossível ao 

espectador de um horror movie não se sobressaltar com as imagens fantasmagóricas e 

sanguinolentas que são exibidas na tela. Por isso nos diz o compositor que tem “os 

olhos muito atentos / E os ouvidos bem abertos”. Aqueles que se aventurarem pelas ruas 

cheias de sangue e medo devem deixar “os filhos com os vizinhos”, pôr no pescoço “um 

crucifixo” e passar na porta “a tranca e fechar o trinco”. E em meio a esses elementos 

terríveis, Sampaio contrapõe a “folia” ao “filme de terror”, mostrando como estavam 

bifurcados os caminhos dos sujeitos da década de 70: a alienação (o filme, a indústria 

cultural) ou a consciência a respeito da história (a crítica, o esclarecimento).  

Podemos dizer que o centro da canção, talvez a sua mais “explícita” referência 

à história, sejam os versos “No chão do Cinema Império da Tijuca / o Cemitério do 



 

Caju”. Aqui há realidade, mas também há astúcia: ao unir os elementos aparentemente 

antagônicos “cinema – cemitério”, Sérgio reforça o mote de muitos filmes de terror, 

cujo cenário é justamente o campo santo. Mas ao nomear esses dois espaços (Cine 

Império da Tijuca e Cemitério do Caju), ele crava seus dentes sobre o pescoço do real: a 

sede do Doi-Codi no Rio de Janeiro funcionava no bairro da Tijuca e o complexo de 

Cemitérios do Caju era, já naquele tempo, o principal local de sepultamentos da cidade. 

Dessa forma, do cinema-realidade onde se davam as mortes dos personagens-militantes 

políticos, ia-se diretamente para uma sepultura no Caju. Ou então para uma cova rasa e 

desconhecida, como muitos. 

A segunda parte da canção é uma reiteração deste mesmo cenário de horror, 

com algumas interessantes variações. O compositor assume também a identidade de um 

dos personagens dos filmes de terror, dizendo que seu “sangue jorra e borra de terror”, 

perguntando-se, inclusive a respeito do destino de sua companheira (“Com quem dança 

agora meu amor?”), provavelmente capturada e torturada pelos vampiros da repressão. 

Adiante, Sampaio apresenta outros elementos presentes no universo dos filmes de terror 

(“Bruxas, medos e suspiros / Dentes, pelos e vampiros”), que assumem a forma de 

perigosas referências à repressão que espreita os desavisados. Tanto que ele lança uma 

advertência: “Quem ousar deixar de lado / Abra os olhos com os vizinhos”, numa alusão 

também ao clima de denuncismo que tomou conta do país naquele período. Os vizinhos, 

antes confiáveis a ponto a de se deixar com eles as crianças, transformam-se em 

ameaças reais à segurança daqueles que estão do lado de fora da ordem, lembrando que 

em nosso filme de terror, o cemitério é o destino de todos os atores que ousam fugir do 

roteiro imposto. 

 

Conclusão: testemunhar, um ato imperioso 

O que salta à vista nestas duas canções é justamente o cenário violento 

testemunhado por Sérgio Sampaio, seja nas cidades brasileiras em que são exibidos nos 

anos 1970 inúmeros filme de terror, seja no momento político e sua exigência como 

política de Estado. Eis, novamente, a função capital do testemunho. Como já assinalado, 

a testemunha repete para não esquecer, mas também para que sua dor não se repita. 



 

Recontar, para que o outro leve também adiante a tocha da história – terrível, mas 

necessária – é tarefa imperiosa de todo narrador, de todo poeta, de todo compositor 

popular. Contra o mundo reificado, onde a administração alcançou níveis estratosféricos 

e onde as consciências estão entorpecidas a ponto de se tornarem incapazes de qualquer 

revolta ou mesmo comoção contra tragédias como o Holocausto, a ditadura militar ou 

mesmo o naufrágio e morte de centenas de africanos na tentativa desesperada de cruzar 

o Mediterrâneo para fugir das catástrofes cotidianas, repetir é mais que nunca 

necessário, já que os filmes de terror se multiplicam na velocidade infinita da indústria 

cultural, cristalizando na tela sangue, barbárie e indiferença. 

 

Referências 

 

ADORNO, Theodor W.. O que significa elaborar o passado. In: __________. Educação 

e emancipação. 4 ed. Tradução: Wolfgang Leo Maar. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1995, 

p. 29-49. 

ADORNO, Theodor W.. Teoria estética. Tradução: Artur Morão. Lisboa: Edições 70, 

2008. 

ADORNO, Theodor W.. Sobre música popular. In: COHN, Gabriel. (Org.) Coleção 

Grandes Cientistas Sociais. São Paulo: Ática, 1986, p. 115-146. 

ADORNO, Theodor W.; HORKHEIMER, Max. A indústria cultural: o esclarecimento 

como mistificação das massas. In:__________. Dialética do esclarecimento: 

fragmentos filosóficos. Tradução: Guido Antonio de Almeida Rio de Janeiro: Jorge 

Zahar Ed., 1985, p. 99-138. 

GAGNEBIN, Jeanne Marie. Memória, história, testemunho. In:_________. Lembrar 

escrever esquecer. São Paulo: Ed. 34, 2006, p. 49-57. 

GINZBURG, Jaime. Crítica em tempos de violência. São Paulo: Edusp, 2012. 

SAMPAIO, Sérgio. Eu quero é botar meu bloco na rua. Philips/Phonogram, 1973. (Lp) 

 

 


